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இன்றியைமயாத	காரணங்க க்காக	அல்லாமல்	ஒ வர்	 மார்க்சியத்ைத	த விக்
ெகாள்ள	 ேவண் யதில்ைல	 .	 இப்ப 	 1975	 -ல்	 “இந்திய	 வாழ்க்ைக ம்
மார்க்சிய ம்”	என்ற	என 	 தல்	 லில்	எ திேனன்.	மார்க்சியத்ைத	இன் வைர
நான்	த விக்	ெகாள்வதற்கான	இன்றியைமயாத	காரணங்கள்	உள்ளன.	

1960	 களின்	 ெதாடக்கத்தில்	 எனக் 	 மார்க்சியம்	 அறி கமாயிற் .	 உடன யாக
மார்க்சியத்ைத	 நான்	த விக்ெகாள்ளவில்ைல.	 1965	வாக்கில்	 ேதாழர்	எஸ்.	என்.
நாகராசனின்	அறி கம்	எனக் க்	கிைடத்த .	ஓரள 	மார்க்சிய	சார் 	எனக் ள்
ன்ேப	இ ந்த	ேபாதி ம்	எஸ்.என்.நாகராசன்	அவர்கேளா 	நா ம்	நண்பர்க ம்

நடத்திய	 உைரயாடலின்	விைளவாக	எனக் ள்	மார்க்சியம்	ெசறி 	ெபற்ற .	 1960
களின்	இ தியில்	ேகாைவயில்	இ ந் 	ெவளிவந்த	“ திய	தைல ைற”	ஆசிரியர்

வில்	 நா ம்	 இ ந்ேதன்.	 “வசந்தத்தின்	 இ 	 ழக்கம்”	 என்ற	 ேபரியக்கம்
எங்கைளப்	 ெப மளவில்	 தன்வசப்ப த்திக்	 ெகாண்ட .	 ேதாழர்	 எஸ்.	 என்.
நாகராசன்	 லம்	 எங்க க் 	 மாேவா	அறி கம்	ஆனார்.	அன் 	 தல்	 இன்
வைர,	 இைடக்காலத்தில்	 எவ்வளேவா	 நைடெபற்ற	 ேபாதி ம்	 மாேவாவின்
ஈர்ப்பிலி ந் 	நாங்கள்	வி படவில்ைல.	

மாேவாவின்	 ெநறியில்தான்	 மார்க்சியம்	 எங்க க் ள்	 வள ம்	 உர ம்	 ெபற்ற .
இளைமக்	 காலத்தில்	 எனக் ள்	 நிைறந்தி ந்த	 கட ைளப்	 பற்றிய	 நம்பிக்ைக
மட் மல்லாமல்,	 சில	அற் த	அ பவங்களின்	வழிேய	 பின்னர்	அவற்ைறக்	கடந்
கட ள்	என்ப 	ஒ 	க த்தாக்கம்	அன்றி	ேவறில்ைல	என் 	அறிந் 	ெகாண்ேடன்.	

கட ள்	ஒ 	வழிேய	க த்தாக்கம்	என் 	எனக் ள்	ஏற்பட்ட	 ரிதல்	

மார்க்சியத்திற் ம்	 என்ைன	 இட் ச்	 ெசன்ற .	 என்	 வாழ் க் 	 என்ன	அர்த்தம்
என்ற	ேகள்விதான்	கட ைளப்	பற்றிய	என்	ேதட க் ம்	பின்னர்	ஏற்பட்டக த்தியல்
மாற்றங்க க் ம்	காரணமாயிற் .	

வாழ் க்கான	அர்த்தம்	என்ற	 ேதடல்	வழியாகத்தான்	மார்க்சியத்ைத	நான்	ஆரத்
த விக்	 ெகாண்ேடன்.	 வரலாற்றில்	 தான்	 நான்	 வாழ்கிேறன்.	 ெந ங்கால



வரலாற்றின்	வழிேய	 மாறிவ ம்	 ச கச்	 ழல்தான்	 என்ைனப்	 பைடக்கிற .	 என்
வாழ் க் 	அர்த்தம்	ெசால் கிற .	 நான்	தனியன்	இல்ைல.	மாெப ம்	வரலாற்
இயக்கத்தில்	நான்	ஒ 	 ளி.	எனக் ள் ம்	வரலா ம்	ச க ம்	இயங் கின்றன.
இந்த	இயக்கத்தின்	வழிேய	இயற்ைகேயா ம்,	 உயிர்கேளா ம்,	 பிரபஞ்சத்ேதா ம்
நான்	உற 	ெகாண் க்கிேறன்.	உடைம ம்	அதிகார ம்	என்ைன	ஆட்ெகாள்வதன்
லம்	என்ைனச்	சி ைமப்ப த் கின்றன,	என்ைன	அ ைமப்ப த் கின்றன.	

இவற்றின்	ஆதிக்கத்திற் 	என்ைன	நாேன	விட் த்	த வதன்	 லம்	என்	வாழ்வின்
அழைக ம்	 ஆற்றைல ம்	 நான்	 அழித் க்	 ெகாள்கிேறன்.
வரலாற்றின்வைரயைறக க் ள்	 வாழ	 ேநர்ந்த	 ேபாதி ம்	 ஆதிகாலம்
தற்ெகாண் 	 எனக் ள் ம்	 ெதாடர்ந் 	 வ கிற	 ெபா ைம	 /	 சமதர்மம்	 என்ற

நீேராட்டத்திலி ந் 	 என்ைன	 வி வித் க்	 ெகாள்ள	 இயலா .	 வரலாற்றின்
நீேராட்டத்திற் ள்ளி ந் 	 காலம்	 ேதா ம்	 ெபாங்கி	 வழிகிற	 சமதர்மம்	 என்ற
ேப ணர்வில்	 தான்	 நான்	 தைழக்கிேறன்.	 இந்த	 உணர் 	 தான்	 நான்	 யார்	 என்ற
ரிதைல	 எனக் த்	த கிற .	இதன் லம்	தான்	வரலாற் 	இயக்கத்தில்,	 ச க
மாற்றத்திற்கான	இயக்கத்தில்	 என்ைனக்	கண் ெகாள்ள ம்,	 என்	வாழ் க்கான
அர்த்தத்ைத	 உ திப்ப த்திக்	 ெகாள்ள ம்	இயல்கிற .	 மார்க்சியத்தின்	வழியில்
அல்லாமல்	இத்தைகய	அர்த்தத்ைத,	அழைக,	ஆற்றைல	ெப வதற் 	ேவ 	வழி ம்
இல்ைல.	என் ைடய	வாழ் க்கான	அர்த்தம்	என்ற	என 	ேதடல்	என்ப ,	எனக்
மட் ேம	 உரிய	 ேதடல்	 என் 	 நண்பர்கள்	க தமாட்டார்கள்	 என	 நம் கிேறன்.	தனி
உைடைம ம்,	அர 	அதிகார ம்	ஆதிக்கம்	ெபற் ள்ள	எந்த	ஒ 	ச கச்	 ழ ம்
மனிதரின்	 பைடப் த்	 திறன்	 தலியவற்ைற	 அழிக்கேவ	 ெசய்கின்றன.
ஆதிக்கத்திற் 	 மக்கள்	 தங்கைள	 இழந் 	 தவிக்கின்றனர்.	 வ ைம,	 ேநாய்
ெநா கள்,	தற்ெகாைலகள்	 தலிய	ெகா ைமக க் 	மக்கள்	உள்ளாகி	உள்ளனர்.
இவர்க க் 	 கல்விேயா,	 ேவைலவாய்ப்ேபா,	 தரப்ப வதில்ைல.	 இவர்களின்
தந்திரம்	 ஒ க்கப்ப கிற .	 இவர்க க் 	 ஆ ைம	 வளர்ச்சி	 இல்ைல.	 இந்த

மக்களின்	வாழ் க்கான	ஆதாரங்களாகிய	நிலம்,	 நீர்,	கா கள்	 தலிய	இயற்ைக
வளங்க ம்	 இவர்களிடமி ந் 	 பறிக்கப்ப கின்றன.	 ஆதிக்க	 சக்திகள்
ரண்டைல ம்	 ஒ க் ைறைய ம்	 இவர்கள்	 மீ 	 உச்ச	 அளவில்	 திணிப்பதன்
லம்	 இவர்கள்	 வாழ்வின்	 ஆதாரங்கைள	 மட் ம்	 அல்லாமல்	 அழைக ம்

அர்த்தங்கைள ம்	அழிக்கிறார்கள்.	

ஆதிக்கங்கள்	 அறேவ	 இல்லாத	 ச கச்	 ழலில்தான்	 இவர்கள்	 மனித
மாண் க டன்	வாழ ம்.	இந்த	உண்ைமைய	நமக் 	உணர்த் வ 	மார்க்சியம்.	

மார்க்சியத்ைத	 அரசியல்	 என் 	 மட் ேம	 நான்	 க தவில்ைல.	 மாறிவ ம்
உலகத்ைத ம்,	 வாழ்ைவ ம்	 ெதாடர்ந் 	 ரிந் 	 ெகாள்வதற்கான	 ேபரறி 	 என்
மார்க்சியத்ைத	நான்	ெகாள்கிேறன்.	ெந க்க கள்	மி ந்த	வரலாற் ச்	 ழைலப்
ரிந் 	ெகாள்வதற் 	மார்க்சியம்	தவிர	ேவ 	ெநறி	இல்ைல	என்ப 	மட் ம்	அல்ல.



ெந க்க 	 மி ந்த	 வாழ்ைவப்	 ரிந் 	 ெகாள்வதற் ம்	 மார்க்சியம்	 தான்
திற ேகால்.	 இவ்வைகயில்	 மார்க்சியம்	 ஒ 	 ெமய்யியல்.	 இம் ைறயில்
மார்க்சியத்ைதக்	கற் க்	ெகாள்வ 	ஒ 	கல்வி ைற.	இந்த	ெமய்யிய ம்,	கல்வி
ைற ம்	என் ம்	காலாவதியாக	 யா .	

இயந்திரவியல்	 வைகப்பட்ட	 ெபா ள் தலியல்,	 தத் வ	 வைகப்பட்ட	 க த்
தலியைல	 என் ம்	 ெவல்ல	 யா 	 என் 	 ெலனின்	 எ தியி க்கிறார்.

கலாச்சார	மர கைள	ஒ க்கிவிட் 	மார்க்சியத்ைத	ெசரித் க்	ெகாள்ள	இயலா
என் ம்	அவேர	எ தியி க்கிறார்.	ஒ க்கப்பட்ட	மக்களின்	ஏக்கப்ெப ச்சாக ம்
அேத	சமயம்	ஒ க் ம்	 ழ க் 	எதிரான	கலகம்	என் ம்	மதம்	 றித் 	மார்க்ஸ்
எ தினார்.	 மதத்தின்	 வழியி ம்	 நைடெப வ 	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்	 என்
எங்கல்ஸ்	எ தினார்.	

கைல	 இலக்கியங்களின்	 தன்னியக்கம்	 றித் ம்	 மார்க்சியர்	 எ தி	 உள்ளனர்.
இன் ம்	 இைவ	 ேபால	 எத்தைனேயா	 றிப் க்கள்	 மார்க்சியத்தி ள்
தட் ப்ப கின்றன.	இந்தக்	 றிப் க்கள்	 நமக் த்	 த ம்	 எச்சரிக்ைக	 லம்	 நாம்
மார்க்சியத்ைத	 கவனமாகக்	 கற் க்	 ெகாள்ள	 இய ம்.	 அரசியல்	 என்ேறா,
ெபா ளியல்	 என்ேறா,	 ேவ 	 ஒன் 	 என்ேறா	 மார்க்சியத்ைத	 ஒற்ைறப்
பரிமாணத்திற் ள்	ஒ க்கிவிட	இயலா .	மார்க்சியம்	மட் ேம	ஒேர	ேபரறி 	என்ற
டக்க ம்	நமக் ள்	ேதைவயில்ைல.	

மாேவாவின்	 ெநறியில்	 மார்க்சியத்ைதக்	 கற் க்ெகாள்வதற் 	 நமக் க்
கிைடத் ள்ள	 வாய்ப்ைப	 நாம்	 இழந் விட	 இயலா .	 மார்க்சியத்தின்	 பன் கப்
பரிமாணங்கைள	 கிராம்சி	 தலிய	 அறிஞர்கள்	 அற் தமாக	 ெவளிப்ப த்தி
உள்ளனர்.	 மார்க்சியத்ைதக்	 கற் க்	 ெகாள்வதற் ம்	 ெதளி 	 ெப வதற் ம்	 ஓர்
ஆ ட்காலம்	 டப்	 ேபாதா .	 இயக்கங்களின்	 ேபர பவங்கைள	 ஒ க்க ம்
இயலா .	 எல்லாவற்ைற ம்	திறனாய் க்	கண்ேணாட்டத்ேதா 	 பயில்வதன்	 லம்
நமக்கான	மார்க்சியம்	நமக் 	வசப்ப ம்.	

நம்	 காலத்தில்	 மார்க்சியம்	 றித் 	 உலகளவி ம்,	 இந்தியா	 மற் ம்	 தமிழக
அளவி ம்	 ெப ம்	 விவாதங்கள்	 எ ந்தி க்கின்றன.	 ேசாவியத்	 ஒன்றியத்தில்
தலாளியத்தின்	 மீட் 	 றித் 	 எ ந்த	 விவாதங்கள்	 மட் ம்	 அல்லாமல்,

ேசாவியத்தின்	 தகர்ைவ	 அ த் 	 இன் வைர	 பல்ேவ 	 வட்டாரங்களில்	 எ ந்த
விவாதங்கள்	 றிப்பிடத்தக்கைவ.	 இந்தியச்	 ழலி ம்	 பல்ேவ 	 விவாதங்கள்.
தமிழகத்தில்	 ெபரியாரியத்ேதா ம்	 ெபண்ணியம்,	 தலித்தியம்	 என்பனவற்ேறா
கைடசியாக	பின்நவீனத் வத்ேதா ம்	விவாதங்கள்	ெதாடர்கின்றன.	

மார்க்சியம்	 தன்	 உள் ைற	 ஆற்றல்கைள	 ேமம்ப த்திக்	 ெகாள்வதற்கான
வாய்ப் க்கள்	 இைவ.	 இவற்றிலி ந் 	 மார்க்சியம்	 கற் க்	 ெகாள்ள ம்	 ம்.



இவ்வைக	 இயக்கங்கேளா 	 உற 	 ெகாள்வதன்	 லம்	 தன்ைன ம்,	 பிற
இயக்கங்கைள ம்	 மார்க்சியம்	 ெச ைமப்ப த்த ம்	 இய ம்.	 மனித
வி தைலதான்	மார்க்சியத்தின்	 உ தியான	 ேநாக்கமாக	இ க்க ம்.	தனக்
மா பட்ட	இயக்கங்கள்	 என்பதனால்	 மனித	வி தைலக்கான	 பிற	இயக்கங்கைள
ஒ க்க ம்	 இயலா .	 விவாதங்கள்	 வழிேய	 மார்க்சியம்	 தன்ைனச்
ெச ைமப்ப த்திக்	 ெகாள்ள ம்,	 ெசறி ப த்திக்	 ெகாள்ள ம்	 இய ம்.	 இந்த
உண்ைமைய	என்	அ பவங்கள்	எனக் 	கற் க்	ெகா த்தி க்கின்றன.	

தனக் ள்	இ க் ம்	அதிகாரத்ைத	 கைளந் 	 ெகாள்வதன்	 லேம,	 மார்க்சியம்
தன்ைன	மனித	வி தைலக்கான	ஊடகம்	ஆக்கிக்	ெகாள்ள	இய ம்.	வரலாற்றின்
மா பட்ட	 ழ க் 	 ஒத்த	 ைறயில்	 மார்க்சிய ம்	 பல்ேவ 	 பரிமாணங்களில்
வளர்ந் 	 வ கிற .	 மார்க்சியத்தின்	 உள் ம்	 மா பட்ட	 ரல்க க் 	 இடம்
உண் .	

	

என 	 ரிதைல	 தன்ைமயாகக்	 ெகாண் க் ம்	 மார்க்சியம்	 றித்த	 என்
கட் ைரக ம்	இத்தைகய	விவாதங்களில்	ஒன் 	 என	 நண்பர்கள்	 ஏற்க	 ம்.
பல்ேவ 	 சந்தர்ப்பங்களில்	 எ தப்பட்ட	 இந்தக்	 கட் ைரகளில்	 சில	 க த் க்கள்
மீண் ம்	 மீண் ம்	 இடம்	 ெப வைத	 இப்ெபா 	 தவிர்க்க	 இயலவில்ைல.
இத்ெதா ப்பி ள்ள	 பல	 கட் ைரகள்	 கடந்த	 ஐந்தாண் க க் ள்
எ தப்பட்டைவ.	கிராம்சி	 றித்த	கட் ைர	பரிமாணம்	இதழில்	இடம்ெபற்ற .	1986/
86	 காலத்தில்	 நான்	 எ திய	 சில	 கட் ைரக ம்	 இத்ெதா ப்பில்	 இடம்
ெப கின்றன.	 ேதாழர்	 ேக.	 ேவ ,	 ெபரியவர்	 ன்றம்	 இராமரத்னம்,	 ேதாழர்
எஸ்.என்.நாகராசன்	 ஆகியவர்களின்	 ல்கள்	 றித்தக்	 றிப் க்கைள
ேதைவயான	இடங்களில்	தர	இயலவில்ைல	 .	என்	 த்தகக்	கிடங்கிலி ந் 	இந்த
ல்கைளத்	 தற்ெபா 	 உடன யாகத்	 ேத 	 எ க்க	 இயலவில்ைல.	 நண்பர்கள்

மன்னிக்க	 ேவண் கிேறன்.	 சிந்தைனயாளன்	 2001	ெபாங்கல்	மலரில்	ெவளியான
மார்க்சியத்திற் 	 அழிவில்ைல	 என்ற	 என 	 கட் ைரயின்	 தைலப்ைபேய	 இந்த

க் ம்	

ெபா த்தம்	 க தி	 ைவத் 	 உள்ேளன்.	 அரசியல்	 மற் ம்	 ெபா ளியல்	 அரங்கில்
என்ெனன்னேவா	 நைடெபற்ற	 ேபாதி ம்	 மார்க்சியம்	 இல்லாமல்	 நம்	 வாழ் க்
அர்த்தம்	இல்ைல	 என்ப தான்	 எனக் ள்	 பதிந் ள்ள	ஆழமான	 ரிதல்.	இைதச்
ெசால்வதற் ம்தான்	இந்தக்	கட் ைரத்	ெதா ப் .	

மார்க்சியத்ைத	நான்	ஆழமாகப்	 ரிந் 	ெகாள்வதற்கானத்	திற ேகாைல	தந்தவர்
என்ற	 ைறயில்	 ேதாழர்	 எஸ்.என்.நாகராசன்	 என் ம்	 என்	 நன்றிக் ம்
மரியாைதக் ம்	உரியவர்.	ேதாழர்	எஸ்.வி.ராஜ ைர,	 லவர்	ஆதி	என் 	ெதாடங்கி



நான்	 பலைர ம்	 நன்றிேயா 	 நிைனத் க்	 ெகாள்கிேறன்.	 இந்தக்	 கட் ைரத்
ெதா ப்ைபக்	 யவைர	 ஒ ங் ப த்திய	 நிைலயில்	 யார்	 ெவளியி வார்கள்
என் 	நான்	காத்தி ந்த	சமயத்தில்	நண்பர்	ரவி	அவர்கள்	தானாக	 ன்வந் 	நான்
ெவளியி கிேறன்	 என்றார்.	 இவர 	 ேபரன் க் 	 என்	 மனம்	 நிைறந்த	 நன்றிகள்.
தி .	 ரவி ம்,	 நண்பர்	 தி .எம்.ஜி. ேரஷ்	 அவர்க ம்	 இரட்ைடயர்கள்	 என்
ெசால் ம்	அள க் 	ெந க்கமான	 நண்பர்கள்.	 எம்.ஜி. ேரஷ்	அவர்களின்	அரிய
பைடப் த்திறைன	தமி லகம்	 நன் 	அறிந் ள்ள .	இவர்	 என 	இனிய	 நண்பர்.
இவர 	அணிந் ைர	இந்த	 க் 	அழ 	ெசய்கிற .	

இந்த	 லின்	ஆக்கத்திற் 	என்ேனா 	ஒத் ைழத்த	நண்பர்கள்	அைனவ க் ம்
என்	 மன வந்த	 நன்றிகள்.	 றிப்பாக	 ஒளி	அச் 	 ெசய்த	 நண்பர்	 ேகாபி	 மற் ம்
அச்சகத்தார்க் 	என்	நன்றிகள்.	

ஞானி

123,	காளீ வரர்	நகர்,

ேகாய த் ர்	641	009.	
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‘மார்க்சியத் க் 	 அழிவில்ைல’	 என்கிற	 இந்தக்	 கட் ைரத்	 ெதா ப் க்
அணிந் ைர	 வழங் மா 	ஞானி	அவர்கள்	 என்ைனக்	 ேகட் க்	 ெகாண்டேபா ,
இந்தி	 எ த்தாளர்	 ‘அக்ேஞய’,	 தர்மவீர்	 பாரதி	 என்கிற	 இந்தி	 எ த்தாளரின்
கழ்ெபற்ற	 நாவலான	 ‘ ரியனின்	 ஏழாவ 	 திைர’	 என்ற	 இந்தி	 க்
எ தியி ந்த	 ன் ைர	வரிகள்	என்	நிைன க் 	வந்தன.	

‘எ த்தாளன்	 இ 	 காரியங்களிலி ந் 	 தப்பித் க்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 ஒன்
பிறர்	 க் 	 க ைர	எ வ 	;	மற்ற 	தனக் ச்	சமகாலத்தவராக	இ க் ம்
ேவெறா 	எ த்தாளைரப்	பற்றி	தம 	க த்ைத	ெவளியி வ ’.	

அவர்	ெசான்ன	க த் 	இந்தச்	 ழ்நிைலயில்	எனக் ப்	ெபா ந் மா?	

ேயாசித் ப்	பார்த்ேதன்.	

உண்ைமயில்	 அந்தக்	 க த் க் 	 எதிர்மாறாக	 ெசயல்பட	 ேவண் ய தான்	 என்
கடைம	என் 	எனக் த்	ேதான்றிய .	

ஏெனனில்,	 இந்த	 க் 	 நான்	 மார்க்ஸீயத்தின்பால்	 நம்பிக்ைக	 ெகாண்டவன்



என்ற	 ைறயில்	 க ைர	 எ தக்	 கடைமப்	 பட்டவன்.	 அ த்த 	 என ச்
சமகாலத்தவராக	 இ க் ம்	 ஞானிையப்	 பற்றிய	 என்	 க த்ைத	 இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில்	ெவளியிட	ேவண் ய ம்	மிக	அவசியம்.	

இந்த	 லில்	 இடம்ெபற் ள்ள	 கட் ைரகளில்,	 சிலவற்ைறேய ம்	 பல
சந்தர்ப்பங்களில்	 நான்	 ஏற்ெகனேவ	 ப த்தி க்கிேறன்.	 இைவயல்லாமல்	 ஞானி
எ தியி க் ம்	பல்ேவ 	கட் ைரகைள ம்	வாசித்தி க்கிேறன்.	ேமைடப்	ேபச்சில்
ஞானியின்	வசீகரத்தால்	கட் ண்ட	 பல ள்	 நா ம்	ஒ வன்.	ெதாடர்ந் 	இயங்கி
வ ம்	ஞானி	எ ம்	பல	கட் ைரகைள	வாசித் 	வ ம்	பல	தமிழ்	வாசகர்க ள்
நா ம்	ஒ வன்.	

ேஹபர்மாஸ்,	 ேசாம்ஸ்கி,	 பிரடரிக்	 ேஜம்ஸன்	 ேபான் ,	 தரத்தி ம்	 ஆழத்தி ம்
ேதர்ந்த	 க த் க்கைள	 தமிழில்	 ன்	 ைவக்கக் ய	 க்கியமான	 மார்க்ஸீய
அறிஞர்க ள்	 ஞானி ம்	 ஒ வர்	 என் 	 என்னளவில்	 நான்	 ரிந்
ெகாண் க்கிேறன்.	 அவர 	 சிந்தைனகளி ம்	 எ த் க்களி ம்	 எனக்
தனியான	கவனம்	உண் .	

இந்தக்	கட் ைரகைள	இப்ேபா 	ஒ 	ேசரப்	ப க் ம்	ேபா ,	எனக் 	என 	கடந்த
காலங்கள்	நிைன க் 	வ கின்றன.	

எனக் 	 மார்க்ஸீயம்	 எவ்வா 	அறி கமான 	 என் 	 என்ைனேய	 நான்	 ேகட் க்
ெகாள்கிேறன்.	

அப்ேபா 	 எனக் ப்	 பத் ப்	 பன்னிெரண் 	 வயதி க் ம்.	 ேகாைட	 வி ைற
நாட்களில்	 நான்	 என்	 சின்னத்	 தாத்தா	 வீட் க் ப்	 ேபாய்த்	 தங் வ 	 வழக்கம்.
உற ைற	 தான்	 சின்னத்தாத்தாேவ	 தவிர	 வயதி ம்	 ேதாற்றத்தி ம்
இைளஞராகத்	 தான்	 இ ப்பார்.	 அவர 	 மகன்க ம்	 நா ம்	 ஒேர	 வயதினர்
என்பதால்	 வி ைற	 நாட்களில்	 அவர்க டன்	 ேசர்ந் 	 விைளயா வதற்காக
ஒன் 	நான்	அங்ேக	ேபாேவன்	அல்ல 	அந்தப்	ைபயன்கள்	நானி ந்த	இடத்திற்
வ வார்கள்.	

என்	சின்னத்	தாத்தாவின்	மீ 	எங்கள்	 ம்பத்தி ம்,	உறவினர்	 ம்பங்களி ம்
பயம்	இ ந்த .	 “சாமி,	 தம்	இல்ேலங்கறான்;	யா க் ேம	ெசாந்த	 வீ 	ெசாத்
இ க்கக்	 டா ங்கறான்’’	 என் 	 வியப் ட ம்	 அ ைய ட ம்

ப்பார்கள்.	 ஏேதா	 கடற்ெகாள்ைளக்காரன்	 என்ப 	 ேபான்ற
ெதானியில்”அவன்	 ஒ 	 கம் னிஸ்ட்”	 என் 	அச்ச ட் ம்	 ரலில்	 ேப வார்கள்.
எனக் ம்	சின்னத்	தாத்தா	ஒ 	 வாரசியமான	மனிதராகத்	ேதான்றினார்.	அதி ம்
அவ டன்	 ேபச	 ஆரம்பித்தாேலா	 விேனாதமான	 க த் க்கைளச்	 ெசால்லிக்
ெகாண் ப்பார்.	



அவர்	 வீட் ல்தான்	 தன் தலாக	 அந்த	 ஆங்கிலப்	 த்தகங்கைளப்	 பார்க்க
ேநர்ந்த .	 அட்ைடயில்	 தா ைவத்த	 இரண் 	 வயதான	 மனித	 கங்கள்
பக்கவாட் த்	 ேதாற்றத்தில்	 மிளிர்ந்தன.	இவர்கள்	யார்	 என் 	 ெதரிந் 	 ெகாள்ள
ஆவலாக	 இ ந்த .	 இன்ெனா 	 த்தகத்தின்	 அட்ைடயில்	 ந்தா 	 ைவத்த
வ க்ைகத்	 தைல	 மனிதர்	 ேகாட்,	 ட்	 அணிந் 	 காணப்பட்டார்.	 இந்தப்
த்தகங்களின்	 வ வ ப்பான	 காகிதங்கள்,	 கட்டைமப் 	 ேபான்றைவ	 என்ைன
பிரமிக்க	 ைவத்தன.	அந்தப்	 த்தகங்கைள	 எ த் ப்	 பிரித் ப்	 பார்ப்ேபன்.	 பின்

ேவன்.	அப்ேபா 	எ ம்	 த்தக	வாசைன	என்ைனக்	கிறங்கைவக் ம்.	அந்தச்
சி வயதில்	 அந்தப்	 த்தகங்கைள	 ப க்கேவா,	 ரிந் 	 ெகாள்ளேவா,	 ேபாதிய
ஆங்கில	அறிேவா,	மனப்பக் வேமா	எனக்கில்ைல.	எனி ம்	அந்தப்	 த்தகங்கைள
என்	சின்னத்	தாத்தாவிடம்	இரவல்	ெபற் 	எ த் 	வந்ேதன்.	

சில	 ஆண் கள்	 கழிந்தன.	 இப்ேபா 	 நான்	 பள்ளி	 இ தித்	 ேதர்ைவ	 த்த
நிைலயில்	இ ந்ேதன்.	எைதக்	கண்டா ம்	ப ப்ப 	என்ற	ஆர்வத்தில்	இ ந்த	நான்
ஒ 	 நாள்	 என்	 சின்னத்	 தாத்தா	 வீட் லி ந் 	 எப்ேபாேதா	 வாங்கிைவத்தி ந்த
இரண் 	 கிழவர்களின்	 பக்கவாட் த்	 ேதாற்ற	 கங்கள்.	 அச்சிடப்பட்ட	 அட்ைட
ேபாட்ட	அந்தப்	 த்தகத்ைதப்	 ப க்க	 யன் 	 ெகாண் ந்ேதன்.	அைதப்பார்த்த
என்	 ெபரிய	 தாத்தா	 தி க்கிட்டார்.	 ‘உன்ைன ம்	 அவன்	 ெகா க்க
ஆரம்பிச் ட்டானா’	 என் 	 திட் யப 	 அந்தப்	 த்தகத்ைத	 பி ங்கி	 பரணில்
எறிந்தார்.	ஏெனனில்,	இவர்	ஒ 	காந்தியவாதி	பின் 	மஷ் வாலா	என்பவர்	எ திய
‘காந்தி ம்	 மார்க்ஸும்’	 என்ற	 லின்	 தமிழாக்கத்ைத	 என்னிடம்	 ெகா த்
வாசிக்கச்	ெசான்னார்.	

	

அந்த	 ல்	 க்க	 காந்திைய	 உயர்த்தி ம்	 மார்க்ைஸ	 மட்டம்	 தட் ம்
எ தப்பட் ந்த .	அைதப்	ப க்கப்	ப க்க	நான்	மார்க்ஸின்	வசமாேனன்.	இதன்	

பிற 	 என்	 தாத்தா	 எனக்களித்த	 பல	 கம் னிஸ்ட்	 எதிர்ப் ப்	 பிர ர	 ல்கைளப்
ப த் 	 நான்	 கம் னிஸத்தின்	 ேமல்	 காதல்	வயப்படலாேனன்.	இேத	த ணத்தில்
நான்	 கவிைத	 கைத	 என் 	 எ த	 யன் 	 ெகாண்ேட	 இ ந்ேதன்.	 என
எ த் க்கள்	 அப்ேபா 	 தாமைர,	 ெசம்மலர்,	 கார்க்கி	 சிகரம்	 ேபான்ற	 இட சாரி
சார்பான	 இதழ்களி ம்,	 தீபம்,	 கைணயாழி	 ேபான்ற	 சிற்றிதழ்களி ம்	 ெவளிவர
ஆரம்பித்தி ந்தன.	

அப்ேபா 	இட சாரிப்	பத்திரிைககைள	ெதாடர்ந் 	ப க் ம்	பழக்க ம்	ஏற்பட்ட .
‘கார்க்கி’	 இளேவனில்,	 ஞானி,	 எஸ்.வி.	 ராஜ ைர	 ேபான்ேறாரின்	 கட் ைரகள்
என்ைன	 வசீகரித்தன.	 கார்க்கி	 இளேவனில்	 லமாக	 வி.பி.சிந்தன்,	 ேசலர்
ேபான்ற	 மார்க்ஸிஸ்ட்	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சித்தைலவர்களின்	 பரிச்சய ம்	 நட் ம்



கிைடத்த .	 மார்க்ஸிஸ்ட்	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சி டன்	 ெந க்க ம்	 ஏற்பட்ட .
தத் வார்த்த	 ரீதியில்	 மார்க்ஸிய	 சிந்தைனைய	 வரித் க்	 ெகாண்ட	 எனக்
நைட ைற	 அரசியலில்	 ழப்பம்	 ஏற்பட்ட .	 சார்த்ேர	 ெசான்ன	 எந்த	 ஒ
தத் வ ம்	 அைமப்பாகக்	 கட்டைமக்கப்ப ம்	 ேபா 	 ேந ம்	 சீர் ைல .	 என்ன
என்ப 	 ரிந்த .	 அதனால்	 கட்சி	 சார்ந்த	 மார்க்ஸியம்	 எனக் 	 உவப்பானதாக
இல்லாமல்	 ேபாயிற் .	 கட்சிகளில்	 இ ந்த	 கம் னிஸ்ட்கள்	 பாதிரியார்கைளப்
ேபாலேவ	 ேதாற்றமளித்தார்கள்.	 பாதிரியார்களின்	 ைகயில்	 ைபபிள்	 இ க் ம்.
இவர்கள்	 ைகயில்	 மார்க்ஸ்	 எ திய	 த்தகங்கள்	 இ க் ம்.	 இ ப 	 வயதில்
ெசான்னைதேய	 கிளிப்பிள்ைள	 ேபால்	 அ ப 	 வயதி ம்	 ெசால்லிக்
ெகாண் க் ம்	 கிறிஸ்தவப்	 பாதிரியார்கைளப்	 ேபால்	 இவர்க ம்	 ‘பாட்டாளி
வர்க்க	சர்வாதிகாரம்’	‘ெசம்பரப் ’	என்ெறல்லாம்	வாய்ப்பா 	ஒப்பிப்ப 	ேபால்	ேபசிக்
ெகாண் ப்பார்கள்.	மார்க்ஸ்	பரிணாம	வளர்ச்சிைய	நம்பியவர்.	மார்க்ஸ்	காலத்திய
மார்க்ஸிஸத்திற்க் ம்	 இன்ைறய	 மார்க்ஸிஸத்திற் ம்	 இைடப்பட்ட	 பரிணாம
வளர்ச்சி	 என்ன	 என்ப 	 றித் 	 இவர்கள்	 சிந்தித்ததில்ைல.	 அதனால்தான்
��������,	 ��������	 ேபான்றவர்கள்	 இவர்கள்	 கண்க க்
வி ம்பத்தகாதவர்களாகத்	 ெதன்பட்டதில்	 ஆச்சரியமில்ைல.	 இந்தக்
கிளிப்பிள்ைளகளால்தான்	 ேசாவியத்	 என்கிற	 மாமரம்	 சாய்ந்த 	 என்பைத
நானறிேவன்.	

‘ேசாவியத்	 னியன்	 வீ மா?’	 என்ற	 ேகள்விக் ப்	 பதிலாக	 ‘மனிதன்	 மீண் ம்
மனிதக்	 ரங்காக	மாற	 மா?’	என் 	தி ப்பிக்	ேகட்கிற	அள க் 	இவர்கள்
டநம்பிக்ைக டன்	 இ ந்தார்கள்.	 கட்சியில்	 வி.பி.சி.,	 ேசலர்	 ேபான்ற

தீர்க்கதரிசனம்	 மிக்க	 நல்ல	 ேபாராளிகைள	 கட்சி	 அரசியலிலி ந் 	 விலக்கி
சா ர்யமாக	ெதாழிற்சங்க	அரசிய க் 	ஓரம்	கட் னார்கள்.	அரசியல்	தைலைம
இவர்கள்	ைகக் ப்	ேபாகாத 	 ரதி ஷ்டவசமான .	

அப்ேபா 	அரசியல்	இலக்கியங்கேளா 	 ைன 	இலக்கியங்கைள ம்	நான்	நிைறய
வி ம்பிப்	 ப த்ேதன்.	 ரஷ்ய,	 ெஜர்மானிய,	 பிெரஞ் ,	 லத்தீன்	 அெமரிக்க
இலக்கியங்கள்	எனக் 	வாசிப்பில்	 திய	அ பவங்கைள	சாத்தியமாக்கின.	அேத
சமயம்	 கட்சி	 மார்க்ஸிய	 அரசியல்	 ெதாடர் 	 இல்ைலெயன்ற	 ேபாதி ம்
ெவளியிலி ந் 	 மார்க்ஸியத்ைதக்	 ர்ந் 	 கவனிக்கேவ	 ெசய்ேதன்.	 நிேயா
மார்க்ஸிஸம்,	 எக்ஸிஸ்ெடன்ஷியலிஸம்	 ேபான்ற	 க த்தியல்கைள	 பரிசீலைன
ெசய் ப்பார்த்ேதன்.	இன்ைறய	 பின்	 நவீனத் வம்	 வைர	 தத் வப்	 ேபாக் கைள
ர்ந் 	கவனித் 	வ கிேறன்.	

பின்-நவீனத் வம்	 என்ற	 வார்த்ைதையக்	 ேகட்ட ம்	 நாணி	 கத்ைத	 க்
ெகாள்வைத	 விட,	 கலாச்சாரப்	 ரட்சியின்	 ேபா 	 மாேவா	அறிவித்த	 ‘தைலைமப்
பீடங்கைளத்	 தகர்த் 	 எறி ங்கள்’	 என்ற	 வாசக ம்,	 பின்-நவீனத் வவாதிகள்
ன்ைவக் ம்	 ‘ைமயங்கைளத்	தகர்க்க	ேவண் ம்’	என்ற	ேகாட்பா ம்	ெபா ந்திப்



ேபாகிற	அதிசயத்ைதப்	பற்றி	ேயாசிப்பவன்	நான்.	

������,	 ��������	 ேபான்றவர்கள்	 ன்ைவக் ம்	 பின்	 நவீனத் வம்;
���������	 ����	 ேபான்றவர்கள்	 ன்ைவக் ம்	 இட சாரி	 பின்
நவீனத் வம்	 ேபான்ற	 க த்தியல்கைள ம்	 நான்	 கவனித் 	 வ பவன்.
இச் ழ்நிைலயில்	ஞானியின்	சிந்தைன ம்	எ த் ம்	அவர்	என்	ேபால்வர்	என்பைத
எனக் 	 உ தி	 ெசய்கின்றன.	 தவிர ம்,	 நான்	 மட் ம்	 தனியன்	இல்ைல	 என்கிற
த் ணர்ைவ ம்	எனக் த்	த வதாக	இ க்கிற .	

கம் னிஸ்ட்	 கட்சி	 அறிக்ைக	 தற்ெகாண் 	 ெபா ள் தல்வாத ம்	 மார்க்ஸிய
ேநாக் ம்,	 மார்க்ஸிய	 அறவியல்,	 கிராம்சி,	 மார்க்ஸிய ம்	 சமய ம்,	 கீைழ
மார்க்ஸியம்	மார்க்ஸீயத்தின்	எதிர்காலம்	என் 	பல்ேவ 	பரந் பட்ட	பிரச்சைனகள்
வைர	 இந் லில்	 கட் ைரகளாக	 இடம்	 ெபற் ள்ளன.	 இைவ	 மார்க்ஸியத்ைத
உள் ம்	 ற ம்	அலசி	ஆராய்கின்றன.	 பாசாங்கற்ற,	 வறட் 	 த்திரங்கைள ம்,
ேகாஷங்கைள ம்	 ன்	 ைவக்காத	 அசலான	 ஒ 	 ஆன்ம	 தரிசனம்
இக்கட் ைரகளில்	 சாத்தியப்பட் க்கிற .	 இ ேவ	 இந் லின்	 ெவற்றி	 என்
என்னால்	 ெசால்ல	 ம்.�����	 �����������	 ெசான்ன	 மாதிரி,
‘மார்க்ஸீயம்	 காலத்தின்	 ேதைவக்ேகற்ப	 தன்ைன	 மாற்றிக்	 ெகாண் 	 பரிணாம
வளர்ச்சி	எய் கிற ’.	இ ேவ	ஞானியின்	நம்பிக்ைக.	என 	நம்பிக்ைக ம்	 ட.
இந்த	நம்பிக்ைகைய	இந்த	 ல்	 ன்ைவப்ப 	நம 	காலத்தின்	ேதைவயா ம்.	

இந்த	 ைல	கம் னிஸ்ட்கள்	தான்	 ப க்க	 ேவண் ம்	என்றில்ைல.	தமிழ்	அறிந்த
யாவ ம்	 ப க்கலாம்.	 இத்தைன	 ெச ைமயான,	 அேத	 சமயம்,	 ஆழமான
அடர்த்தியான	 க த் க்கைளத்	 தாங்கி	 நிற் ம்	 இந்த	 ைலப்	 ப த் ப்
பயன்ெப மா 	 ஒ 	 வாசகன்	 என்ற	 ைறயில்,	 சக	 வாசகர்க க் 	 பரிந் ைர
ெசய்கிேறன்.	

அன் டன்
எம்.ஜி. ேரஷ்	

ெசன்ைன	93.
07.12.2001	
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மார்க்சியம்	 கற்பதற் 	 எளிய	 வழி	 என	 ஒன் 	 இல்ைல.	 ேதடேலா ம்
திறனாய்ேவா ம்	 தான்	 மார்க்சியத்ைதக்	 கற்க	 ம்,	 ெசரித் க்ெகாள்ள

ம்.	மார்க்சியம்	கற்பதற் 	எளிய	 ைறயில்	எ தப்பட்ட	பாட ல்கள்	பயன்பட
யா .	பன் கப்	பரிமாணங்கைள	உைடய	மார்க்சியத்ைத	ஒற்ைற	பரிமாணங்கள்

ைறத் 	 க்கித்	 த கிற	 பாட ற்	 கல்வி	ஆபத்தாக ம்	 ம்.	 க்கமாக
வ ப்பைறகளில்	மார்க்சியத்ைதக்	கற்க ம்	 யா .	மார்க்சியத்தின்	அ ப்பைட
ல்கள்	என	ஒன் 	இரண்ைட	அல்ல	பல	 ல்கைளக்	கற்கேவண் ம்.	மார்க்சிய

இயக்கத்ேதா 	ெதாடர் 	இல்லாமல்	கற்ப ம்	சாத்தியமில்ைல.	கட்சிக் ள்	இ ந்
கற் க்ெகாள்கிற	மார்க்சியம்	 றித் 	நாம்	எச்சரிக்ைக டன்	இ க்க	 ேவண் ம்.
அதிகாரத்ைதக்	 ைகப்பற் வதற்கான	 யற்சியில்	 தன்ைன	 ஈ ப த்திக்
ெகாண் க் ம்	 கட்சி	 கற் த்த ம்	 மார்க்சியம்,	 மனித	 வி தைலயின்
ேநாக்கமாகக்	ெகாண்ட	மார்க்சியத்திற் 	எதிரானதாக ம்	இ க்க	 ம்.	

வர்க்கங்களாகப்	 பிள பட் க் ம்	 ச தாயத்தில்	 யவைர	 உைழக் ம்
மக்க க் 	ெந க்கமாக	இ ப்பவர்க் த்	தான்	மார்க்சியம்	எளிதில்	 ரி ம்,	எந்த
ஒ 	 கல்வி	 மற் ம்	ஆய் த்	 ைறைய	 ப தர	 கற்றால்	ஒழிய	அந்தத்	 ைறயின்
விரி ம்	ஆழ ம்	நமக் 	வசப்படா .	எவ்வள தான்	கற்றா ம்	கல்விக் 	நிைற
என்ப 	இல்ைல.	அன்றி ம்	 யவிமர்சனத்ேதா 	தான்	எைத ம்	கற் ச்	ெசரித் க்
ெகாள்ள	 ம்.	இந்த	உண்ைம	,	மார்க்சியக்	கல்விக் ம்	ெபா ந் ம்.	

மார்க்சியத்தில்	அ ப்பைடயான	 ெகாள்ைககள்	 என	 சிலவற்ைற	 உ தியாகக்	 ற
ம்.	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்	 என்ற	 க த் 	 மார்க்சியத்தின்	 ஆதாரமான

ேகாட்பா களில்	 ஒன் .	 மார்க் க் 	 ன்ேப	 கண்டறியப்பட்ட 	 என்ற	 ேபாதி ம்,
இைத	 உ தியாகக்	 கைடப்பி த்தவர்	 மார்க்சியர்தான்.	 “இ வைரயிலான
தத் வங்கள்	 உலகத்ைத	 விளக்கின.	 ஆனால்	 இனிச்	 ெசய்ய	 ேவண் ய
உலகத்ைத	மாற் வ தான்’’	என் 	 றினார்	மார்க்ஸ்.	இதன்	காரணமாக	உலைக
மாற் வதற்கான	 ெசயல் ைறக் 	 மார்க்ஸ்	 அ த்தம்	 தந்தார்.	 ெலனின்
தலியவர்கள்	 கட்சி	 தலியவற்ைற	 உ வாக்கினர்.	 மாற் 	 உலைக	 தன்ைம

ேநாக்கமாக	மார்க்சியம்	க வதனாேலேய	தத் வக்	கல்விக் 	 ேதைவ	இல்ைல
என் 	ெசால்லிவிட	 யா .	



மாறிக்	 ெகாண் க் ம்	 உலகத்ைத ம்,	 மனித	 வாழ்வின்	 சிக்கல்கள்
தலியவற்ைற ம்	 ரிந் 	 ெகாள்வதற் 	 தத் வம்	 இல்லாமல்	 யா .

ஒன்றல்ல 	 இரண் 	 தத் வங்கள்	 உலகின்	 பல்ேவ 	 இயக்கங்கைள
விளக்கிவிட ம்	 யா .	 எனி ம்	 வரலா ,	 ெபா ளியல்	 தலியவற்ைற
ெப மளவில்	 விளக் வதற்கான	 யவைர	 சரியான	 தத் வம்	 என்
மார்க்சியத்ைதத்தான்	ெசால்ல ம்.	 திய	 திய	அறி த் ைறக ம்,	வாழ்வியல்
அ பவங்க ம்	 ெதாடர்ந் 	 விரி 	 ெபற்றி க் ம்	 உலகச்	 ழலில்	 மார்க்சிய ம்
தம்ைம	விரி ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	

மார்க்சியத்தின்	அ ப்பைடகள்	 என	 பலவற்ைறக்	 ற ம்	 என்றா ம்	இவற்றில்
ெப ம்பாலானைவ	 ெதாடர்ந் 	 ம 	 ஆய் க் ரியனவாக	 இ க்கத்தான்
ெசய்கின்றன.	இயங்கியைல	ஒ 	 ன் 	வாய்பா களில்	அடக்கிப்	 பாட	 ல்கள்

கின்றன.	 மாேவாைவப்	 ெபா த்தவைர	 ரண்பா 	 என	 ஒன்றின்	 இயக்கப்
ேபாக்கில்	 பாட ல்கள்	 றிப்பி ம்	 வைக	 விதிக ம்	 அடங் ம்	 என்
விளக்கினார்.இயங்கியைல	இன் ம்	விரிவாக	கற்க	 ேவண் ம்	என்றார்	ெலனின்.
அன்றி ம்	இயங்கியல்	என்ப 	 ட	மார்க்சியத்தின்	ெமய்காண்	 ைறேய	அன்றி
மார்க்சியத்தின்	ெமய்யியல்	ஆக	 யா .	

மனித	 வாழ் க் ப்	 ெபா ள்	 என்ன?	 என்ற	 ேகள்விைய	 எ ப்பி	 ெதாடர்ந்
மாறிவ ம்	வரலா 	மற் ம்	ெபா ளியல்	 ழல்களில்	ைவத் 	மனித	வி தைலைய
இலக்காகக்	 ெகாண்டதான	 வாழ்வின்	 அர்த்தம்	 பற்றி	 மார்க்சியம்	 ஆராய்கிற .
சார்த்தர்	 தலியவர்கள்	 மார்க்சியத்திற் 	 இப்ப 	 திய	 ெபா ள்	 கண்டனர்.
இங் தான்	 ெமய்யியேலா 	 கலாச்சாரம்,	 கைல,	 இலக்கியம்	 தலியன ம்
இைணகின்றன.	

ெபா ள் தல்வாதம்	 என்பைத	 மார்க்சியத்தின்	 ஒ 	 க்கியப்	 ள்ளி	 என்
நமக் ச்	ெசால்லப்பட் 	இ க்கிற .	கட ள்,	ஆன்மா	 தலிய	க த்தினங்கைள
ைவத் 	உலக	இயக்கத்ைத	மதவாதிகள்	 தலியவர்கள்	விளக்கினர்.	மன்னர்கள்
இல்லாமல்,	 தைலவர்கள்	 இல்லாமல்,	 தனிஉடைம	 அர 	 தலியைவ	 இல்லாமல்
மனிதர்கள்	 வாழ	 யா 	 என் 	 பலர்	 நம்பினர்.	 இவ்வைகக்	 க த் க்க க்
மாறாக	 மார்க்சியம்	 மனிதர்களின்	 வாழ் க்கான	 உலகத்ைத,	 வரலாற்ைறக்
கண்டறிந்த .	 தனிஉடைம	 அர 	 தலியைவ	 வரலாற்றின்	 ஒ 	 கட்டத்தில்தான்
ேதான் கின்றன,	மாற ம்	ெசய்கின்றன.	

	

	 	 தனி	 உடைம,	 அர 	 தலியைவ	 இல்லாத	 காலம்	 என	 ஒன் 	 வ ம்	 அல்ல
வரேவண் ம்	 என்பைத	 மார்க் ம்,	 எங்கல்ஸும்	 கண்டறிந்தனர்.	இைடக்காலத்தில்
ேதான்றி	வளர்ந்த	 மதங்கள்	 மற் ம்	 பல்ேவ 	 நி வனங்கள்	வரலாற் ச்	 ழலில்



மனிதர்களின்	 ேதைவகைள	 ஒட் 	 ஏற்பட்டன.	 வர்க்கச்	 ச கத்தின்	 பிள கள்
பிரி கள்	 இவற்றின்	 இயக்கத்திற் க்	 காரணமாக ம்	 அைமகின்றன.	 ம்பம்,
தனி டைம,	 அர 	 தலியைவ	 இல்லாமல்	 வரலாற்றில்	 இயக்க ம்	 இல்ைல.
வரலா 	என்ப 	இவ்வைகயான	 ரண்கேளா தான்	இயங் கிற .	தனிஉைடைம
அர 	 தலியவற்றின்	 லம்	 ஆதிக்கங்கள்	 வளர்ச்சி	 ெபற்றன	 என்ப 	 உண்ைம
என்றா ம்,	 வரலாற்றின்	 ரண்	 இயக்கத்தில்	 இ ந் 	 ஆதிக்க	 வர்க்கங்கைள
மட் ேம	பிரித் 	அைவதான்	வரலாற்ைறத்	தீர்மானிக்கின்றன	என்பதான	விளக்கம்
வரலாற்ைற	 விளக்க	 யா .	 ஆதிக்க	 வர்க்கங்களால்	 மக்கள்
ஒ க்கப்ப கிறார்கள்	 என்ற	 ேபாதி ம்	 ஆதிக்க	 வர்க்கங்கேளா 	 அவர்களின்
ஒத் ைழப் 	 மட் ம்	 அல்லாமல்	 அவர்கள்	 அவ்வப்ேபா 	 கிளர்ச்சிகளி ம்,
கலகங்களி ம்	 ஈ படத்தான்	 ெசய்கிறார்கள்.	 வரலா 	 றித் ப்	 பாட ல்கள்
ெசால் ம்	ஒற்ைறப்	பரிமாண	விளக்கம்	வரலாற் 	இயக்கத்ைத	விளக்க	 யா .
வரலாற் ச்	 ழலில்	 மனிதன்	 அ ைமப்ப கிறான்,	 தன்ைன	 இழக்கிறான்,
அதன்பிற 	தன்ைனப்	 ரிந் 	ெகாள்கிறான்,	தன்ைன	 மீட் க்	ெகாள்வதற்காகப்
ேபாரா கிறான்,	 ேபாராட்டத்தின்ேபா 	 திய	 ஒளிைய ம்,	 திய	 ஆற்றைல ம்
ெப கிறான்.	 மீண் ம்	 இன்ெனா 	 ழலில்	 தன்ைன	 இழக்கிறான்,	 ம ப ம்
ேபாரா கிறான்.	 இவ்வா தான்	 வரலாற்றில்	 மனிதனின்	 வாழ் ம்,	 வளர்ச்சி ம்,
வி தைல ம்	அைமகின்றன.	இப்ப ெயல்லாம்	மார்க்ஸ்	விளக்கி	உள்ளார்.	

வரலா 	மற் ம்	ெபா ளியல்	 தலிய	 ழல்களில்	மனிதனின்	பல்ேவ 	வைகயான
இயக்கங்கள்	 தலியவற்ைற	ைவத் 	ஆராய்கிற	வரலாற் ப்	ெபா ள் தல்வாதம்
மார்க்சியத்தின்	 க்கியமான	 அ ப்பைடகளில்	 ஒன் .	 வரலாற் க் 	 ற்பட்ட
காலம்	என	ஒன் 	இ க்கிற .	மா டவியலாளர்கள்	இ 	 றித் 	மிக	விரிவான
ஆய் கைளச்	 ெசய் ள்ளனர்.	 இத்தைகய	 ஆய் கள்	 பலவற்றின்	 அ ப்பைடயில்
எங்கல்ஸ்,	 தனிஉடைம,	 அர 	 ஆகியவற்றின்	 ேதாற்றம்	 என்ற	 ஆய் 	 ைல
எ தினார்.	

வரலா 	 றித் 	ெப ம்	ெவளிச்சங்கைள	இந்த	அரிய	 ல்	 நமக் த்	த கிற
என்பதில்	 ஐயமில்ைல.	 ஆனால்	 மா டவியல்	 ஆய்வில்	 ெதாடர்ந் 	 ஏற்ப ம்
வளர்ச்சிப்	 ேபாக்கில்	 எங்கல்சின்	 க த் க்க ம்	 ம 	 ஆய் க் ரியனவாகத்
ேதான் கின்றன.	 இைதப்	 ேபாலேவ	 வரலாற் ப்	 ெபா ள் தல்வாதம்	 றித் ம்
திறந்த	 மனத்ேதா தான்	 நாம்	 பார்க்க	 ேவண் 	 இ க்கிற .	 ேமற்கத்திய	 ச க
வளர்ச்சிப்	 ேபாக்கின்	 விதிகைள	 கீைழச்	 ச கங்க க் 	 அப்ப ேய	 ெபா த்த

யா 	என்பதற் 	மார்க்சின்	ஆய் கேள	சான்றாகின்றன.	மார்க்ஸ்	 ன்ைவத்த
ஆசிய	 உற்பத்தி	 ைற	 என்பதன்	 அ ப்பைடயில்	 தான்	 கீைழச்	 ச கங்களின்
ெந ங்கால	வரலா 	 றித் 	நாம்	பார்க்க ம்.	ஆசிய	உற்பத்தி	 ைற	 றித்த
ஆய் கள்	ேசாவியத்	ரஷ்யாவில்	ெதாடரவில்ைல	என்பதற் ம்	காரணம்	உண் .	

மார்க்சியத்தின்	இன்ெனா 	அ ப்பைட	 என	அ த்தளம்	 மற் ம்	 ேமற்கட் மானம்



ஆகியவற் க் 	இைடயில்	 உள்ள	 உற 	 றித்த	மார்க்சியக்	க த் ம்	ெதாடர்ந்
ஆய் க் ரியைவ.	 இவற்றின்	 இைட	 உற கள்	 றித் 	 ெதாடர்ந் 	 ஆய் கள்
நைடெப கின்றன.	 உற்பத்தி	 உற க க் 	 க்கியத் வம்	 தராமல்,	 உற்பத்திச்
சக்திக க் 	 அ த்தம்	 த ம்	 ேபாக் 	 தலாளியத்திற்ேக	 நம்ைம	 இட் ச்
ெசல் ம்	 என்ற	 மாேவாவின்	 வளமான	 க த்ைத	 நாம்	 இங் 	 நிைன 	 ெகாள்ள

ம்.	 அ த்தளம்	 என்பதன்	 கள்,	 ேமற்கட் மானம்	 என்பதன்	 கள்
ஆகியவற்ைற	 திய	 திய	 ைறகளில்	அ க்கிப்	 பார்க்கிற	மார்க்சிய ம்	 உண் .
இவர்களில்	ஒ வர்	அல் சர்.	

எப்ெபா ம்	 நிர்ணயிக் ம்	 சக்தியாக	 அ த்தளம்தான்	 இ க்க ம்	 என்ற
க த் 	 ஸ்டாலினியத்தின்	 ேதாற்றத்திற் 	 காரணமாக	 இ ந்தி க்கிற .
ரண்பா 	என்பத ள்	இடம்	ெப ம்	எதிர்நிைலகள்	இரண் ல்	ஒன் க் 	மட் ேம

அ த்தம்	 த ம்	 ேபாக் 	இயங்கியலாக	இ க்க	 யா .	இயங்கியல்	 றித்
மாேவாவின்	வைரயைறகள்	அற் தமானைவ.	

மார்க்ஸ்	 ன்	 ைவத்த	 அந்நியமாதல்	 என்ற	 ேகாட்பா 	 இல்லாமல்	 மார்க்சிய
ேநாக்கில்	 கைல	 இலக்கியம்,	 மதம்,	 பண்பா ,	 ெமய்யியல்,	 வாழ்க்ைக
தலியவற்ைற	 விளக்க	 யா .	 இைளய	 மார்க்ஸ்	 ன்ைவத்த	 இந்தக்

ேகாட்பாட்ைட	 திய	மார்க்ஸ்	ஒ க்கினார்	என் 	 வ 	உண்ைம	இல்ைல.	மதம்
றித்த	 மார்க்சின்	 க த் க்க ம்,	 எங்கல்சின்	 ஆய் க ம்	 மார்க்சியத்திற்

வளம்	 ேசர்ப்பைவ.	 மதம்	 என்ற	 வ வி ம்	 நிகழ்வ 	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்தான்
என்பைத	 எங்கல்ஸ்	 விளக்கி	 யி க்கிறார்.	 மனிதனின்	 அந்நியமாதல்	 என்ப
ேசாசலிச	 ச கத்தி ம்	 இ க்கத்தான்	 ெசய்கிற .	 அர 	 இ க் ம்வைர
அந்நியமாத ம்	இ க் ம்	என் 	மார்க்ஸ்	எ தினார்.	அந்நியமாதல்	என்ற	ேபாக்
இல்லாத	 ஆதிப்ெபா ைமச்	 ச கம்	 பற்றி	 மார்க்சியர்	 அழகாக	 எ தி ள்ளனர்.
இயற்ைகேயா ம்,	 ச கத்ேதா ம்,	 தன்ேனா ம்	 ஒன்றி	 இ ந்தவன்
ஆதிப்ெபா ைமச்	ச கத் 	மனிதன்	 .	வர்க்க	ஏற்றத்தாழ் 	நில கிற	வரலாற் ச்
ழலில்	மனிதன்	தனக் ள்	பிள பட் 	அந்நியமானான்.	தனக் ள்	அந்நியப்பட்ட

மனித க் 	மதங்கள்,	மாையகள்	ேதைவப்பட்டன.	

கம் னிச	ச கத்தில்	அந்நியமாத க் 	இடமில்ைல.	மனிதன்	தனக் ள்	மீண் ம்
ஒன்றி	இைணவான்.	இப்ப 	ஒ 	அற் தமான	காட்சிைய	மார்க்ஸ்	 ன்	ைவக்கிறார்.
வர்க்கங்களாகப்	 பிள பட்ட	 மனித க் ள் ம்	 ஆதிப்	 ெபா ைம	 ச கத்தின்

கள்	 இல்லாமல்	 இல்ைல.	 கைல	 இலக்கியங்கள்	 தலியைவ	 இந்த
மனிதைனத்தான்	 தி ம்பத்	 தி ம்ப	 நமக் 	 நிைன ப த் கின்றன.	 சமதர்மம்
இல்லாமல்	நமக் 	வாழ் 	இல்ைல	என்ற	உணர் க் ம்	இ தான்	ஆதாரம்.	வர்க்கப்
ேபாராட்டங்களின்	வழிேய	வர்க்கங்கைளக்	கடந் 	ெசல்ல	ேவண் ம்	என்ப தான்
மார்க்சியம்.	



பாட்டாளி	வர்க்கச்	சர்வாதிகாரம்	என்ற	இைடக்கால	அர 	என்ற	அைமப்ைப	மார்க்ஸ்
ன்ைவத்த	 ேபாதி ம்,	 அர 	 உதிர்வ 	 பற்றி ம்,	 மக்கள்	 மயப்ப வ 	 பற்றி ம்

மார்க்ஸ்	 றி	 இ க்கிறார்.	 அதிகார ம்,	 ஆதிக்க ம்	 மனிதைன
சி ைமப்ப த்தேவ	 ெசய் ம்.	 அன்றி ம்	 மனித	 வி தைலக் 	 இைட றாக
அைம ம்.	 மனித	 வி தைலக்கான	 மார்க்சியம்	 ஆதிக்கங்கைள	 உள்வாங்கிக்
ெகாண்டதாகச்	ெசயல்பட	 யா .	தனக் ள்	இ ந் 	அதிகாரத்ைதக்	கைளந்
ெகாள்கிற	 மார்க்சியம்தான்	 மனித க் 	 வி தைல	 தர ம்.	 மக்களின்
யநிர்வாகம்	 றித் 	மார்க்சியம்	ெசால் கிற .	வரலாற் ப்	ெபா ள் தல்வாதம்

என்பைத	 இப்ப 	 எத்தைனேயா	 விமர்சனங்கள்	 லம்	 கற்பதனால்	 மட் ேம
மார்க்சியம்	நமக் ள்	தங் ம்.	

இன் ம்	சிலவற்ைறச்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	

ேசாவியத்	 னியனிலி ந் 	 நமக் 	 வந் 	 ேசர்ந்த	 மார்க்சிய	 ல்கள்	 மிக
விரிவானைவ	என்றேபாதி ம்	அவற்றிலி ந் 	மட் ேம	மார்க்சியத்ைத	நாம்	கற்ப
ேபாதா .	 சீன	அ பவங்கள்	 பலவற்ைற	 உள்ளடக்கிய	 மாேவாைவ	கற்ப 	 நமக்
மார்க்சியம்	 றித் 	 ேம ம்	 சரியான	 ரிதைலத்	 தர ம்.	 மாேவாைவ ம்
விமர்சனத்ேதா தான்	கற்க	 ேவண் ம்	என் 	சிலர்	 வைத	ம ப்பதற்கில்ைல.
கலாச்சார	 ரட்சியின்ேபா 	 தைலைமப்	 பீடங்கைளத்	 தகர்த் 	 எறி ங்கள்	 என்
மாேவா	 றிய 	ஒ 	 சரியான	க த் .	கட்சி ம்	தவ 	ெசய் ம்.	தவ 	ெசய்த
கட்சிைய	 தி த்தேவண் ய 	 மக்களின்	 கடைம	 என் 	 மாேவா	 றினார்.
மார்க்சிய ம்	 பிற்ேபாக்கான	 ேகாட்பாெடன் 	 க கிற	 காலம்	 ஒன் 	 வ ம்
என்றார்	 மாேவா.	 மார்க்சியத்ைத ம்	 மனிதன்	 கடந் 	 ெசல்ல	 ேவண் ம்	 என்ப
மாேவாவின்	 க த் .	 கம் னிசம்	 மட் ேம	 மனிதனின்	 இ தியான	 இலக்காக
இ க்க	 யா .	இப்ப 	எவ்வளேவா	மாேவா	 றியி க்கிறார்.	

ேமற் லகி ம்	 மார்க்சியம்	 ெப ம்	 அளவில்	 வளர்ச்சி	 ெபற்ற 	 என்பைத	 நாம்
ம ப்பதற்கில்ைல.	 மார்க்சிய ம்	 ஒ 	 ஆய் த்	 ைறயாக	 உலகில்	 வளர்ச்சி
ெபற் ள்ள .	 கட்சிக் 	 ெவளியி ம்	 மார்க்சியர்	 இ க்க	 ம்.	 கட்சி
இ ம்ெபா 	மார்க்சியர்	ெவளியில்தான்	வாழ ம்.	

ேமற் லக	 ஆய் களில்	 மார்க்சியம்	 ெபற்ற	 வளர்ச்சி	 றித் 	 நாம்	 விரிவாகப்
ப ப்பதற் 	 இடம்	 இ க்கிற .	 ேமைல	 மார்க்சியம்	 என்ற	 ஒ 	 பள்ளியின்
சாதைனகள்	விரிவானைவ.	கிராம்சியின்	ஆய் கைள	இன் 	பல ம்	கற்கின்றனர்.
பிரான்ஸ்,	 பிரிட்டன்	 தலிய	 நா களி ம்	 மார்க்சியம்	ெபற்ற	வளம்	 றித் 	 நாம்
நிைறயக்	கற்க ம்.	இங்கிலாந்தில்	கால் ெவல்,	ேஜ. .	ெபர்னால்,	ேஜாசப்	நீதாம்
என் 	பலைரச்	ெசால்லலாம்.	பிரான்சி ம்	சார்த்தர்,	ேராஜர்	கேரா 	வஃபர்ேக	என்
இன் ம்	 பலர்.	 எரிப்பிராமின்	 உளவியல்	 ஆய் கள்	 ஆழ்ந் 	 கற்பதற் ரியைவ.
மார்க்சியம்	 இ கியதன்	 விைளவாக,	 மார்க்சியத்திற் 	 ெவளியில்	 ெசன்ற



பலைர ம்	நாம்	கற்கத்தான்	ேவண் ம்.	

மார்க்சியத்ேதா 	 ரண்ப கிறவர்கைள ம்	 நாம்	 ஒ க் வதற்கில்ைல.	 மனித
வி தைல	 என்ற	 ேநாக்கில்	 எத்தைனேயா	 தத் வவாதிகள்	 ேப கின்றனர்.	 நீட்ேச
தலியவர்கைள ம்	 ஒ க்கி	 வி வதற் ம்	 இல்ைல.	 அதிகாரத்ைத	 கைளவ
றித் 	 ஃேகா	 தலியவர்கள்	 எ திய	 அற் தமான	 ல்கைள	 ஆராய்ந்

கற்கத்தான்	ேவண் ம்.	கி பா,	ெதன்	அெமரிக்கா	 தலிய	நா களில்	மார்க்சிய
ேநாக்கில்	வி தைல	இைறயியல்	 தலிய	ேபாக் கள்	உ வாகி	உள்ளன.	கற்பதற்
எல்ைலகள்	இல்ைல.	மார்க்சியத்தின்	உள் ம்	வல 	சாரிப்	ேபாக் கள்,	இட 	சாரிப்
ேபாக் கள்	 என	 பிரி பட் ள்ளைதப்ேபாலேவ	 நவீனத் வம்,	 பின்	 நவீனத் வம்
ஆகியவற்றி ள் ம்	 இவ்வைகப்	 ேபாக் கள்	 இடம்	 ெபற் ள்ளன.	 நாம்
இந்தியாவிற் ள்,	தமிழகச்	 ழலில்	வாழ்கிேறாம்.	 ட்டாட்சி	என் ம்,	ேதசிய	இன
வி தைல	என் ம்,	தமிழ்த்ேதசியம்	என் ம்	ேப கிேறாம்.	சந்ைதப்	ெபா ளாதாரம்
என்ற	 ெபயரில்	 அந்நிய	 நி வனங்களின்	 ஆதிக்கங்க க் 	 நம்மவர்	 வசப்பட்
வ கின்றனர்.	இயற்ைக	நாசம்	 தலிய	எத்தைனேயா	ேக கள்	நம்ைமச்	 ழ்ந்
வ கின்றன.	 நவீன	அறிவிய ம்,	 ெதாழில்	 ட்ப ம்	 நம்	வாழ்வின்	 எல்ைலகைள
டக்கி	 வி கின்றன.	 வி தைலக்கான	 நம்	 ஏக்கங்கள்	 ஒ க்கப்பட ம்

ெசய்கின்றன.	மன	ேநாயாளிகளாக	நாம்	மாறி	வ கிேறாம்.	

இத்தைகய	 ழலில்	 நமக்கான	 மார்க்சியத்ைத	 நாம்	 ேத த்	 திறனாய்ேவா
கற்பதற் 	நாம்	சீரிய	 யற்சி	ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	
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1	அ.	ெகாள்ைக	அறிக்ைகயின்	 தல்	ப தியில்	ஐேராப்பாவில்	ெதாடங்கி	

உலக	அளவில்	தன்ைன	விரித் க்	ெகாண் க்கிற	 தலாளியத்தின்	ெவற்றிகள்
றித் ம்,	 தவிர்க்க	 இயலாமல்	 தலாளியம்	 பாட்டாளி	 வர்க்கத்ைதத்

ேதாற் வித்தி ப்ப 	 பற்றி ம்	 ெசால்லப்ப கிற .	 தலாளி	 வர்க்கம்	 தான்
சவக் ழிையத்	தாேன	ேதாண் கிற .

ஆ.	 தலாளியம்	நிலப்	பிர த் வத்ைத	 றிய த்த 	 றித் ம்	உலக	

அளவிலான	 நாகரிகத்ைதத்	 ேதாற் வித்த 	 றித் ம்	 இதன்	 விைளவாக	அ
எதிர்ெகாள் ம்	சிக்கல்கள்	 றித் ம்	அறிக்ைக	 கிற .

இ.	 வரலாற் ப்	 ெபா ள் தல்வாதம்	 என் 	 பின்னர்	 அறியப்ப கிற	 ஆய் ைற
இந்தப்	ப தியில்	இடம்ெப கிற .	

2.	�������	�����������	������	�����	



அ.	பாட்டாளி	வர்க்கத்ைத	 ன்	நி த் கிற	ெகாள்ைக	அறிக்ைக,	பாட்டாளி	வர்க்க
அைமப் க்கள்	 றித் ம்,	 கம் னிசக்	 ேகாட்பா 	 மற் ம்	 ெசயல் ைறைய
இவ்வைக	 இயக்கங்க க் ள்	 ெகாண் 	 ேசர்ப்ப 	 றித் ம்	 அறிக்ைக
றிப்பி கிற .	கம் னிஸ்ட்	கட்சி	என் 	தனியாக	ஒன் 	ேதைவ	என்ப 	 றித்

அறிக்ைக	 றவில்ைல.	

	

ஆ.	 தலாளியத்தின்	 உச்சகட்டம்	 ஏகாதிபத்தியம்	 என் 	 ெலனின்	 வைரயைற
ெசய்தார்.	 இவ்வைகப்	 ரித க்கான	 	 ெகாள்ைக	 அறிக்ைகயின்	 தல்
ப தியில்	 இடம்	 ெப கிற .	 கட்சி	 அைமப் 	 றித்த	 க த் க்க ம்
ெசயல் ைற ம்	 ெலனினால்	 வைரய க்கப்பட்டன.	 கட்சி	 அைமப் 	 என்பைதக்
ெகாள்ைக	அறிக்ைகயின்	ஒ 	 றாக	ஏற்க	 ம்.

இ.	பாரீஸ்	கம் ன்	அ பவங்கள்	அ ப்பைடயில்	அர 	இயந்திரத்ைத	

ெநா க் வைதப்	 பற்றிய	 றிப் 	 ன் ைரயில்	 இடம்	 ெப கிற .	 ெகாள்ைக
அறிக்ைகயில்	இைணக்கப்பட	ேவண் ய	 	இ .

ஈ.	ஏகாதிபத்தியத்திற் 	எதிரான	 ேதசிய	இயக்கங்கள்	 றித் 	ெலனின்	ெசய்த
வைரயைறகள்	ெகாள்ைக	அறிக்ைகயில்	இடம்	ெப வ 	ேதைவ.	

உ.	 1917	 ேசாவியத்	 ரட்சி	 இல்ைலெயன்றால்	 கம் னிஸ்ட்	 ெகாள்ைக	 அறிக்ைக
ெவ ம்	 இலக்கியமாகேவ	 ெதாடர்ந் 	 ப க்கப்பட் க் ம்.	 உலக	 வரலாற்றில்
ேசாசலிசம்	 கம் னிசம்	 என்ற	 தடம்	அழிக்க யாத	 தடம்	 ேசாவியத்	 ரட்சியின்
லேம	சாதிக்கப்பட்ட .	

ஊ.	மார்க்சியத்திற் 	ெலனின்	தந்த	பங்களிப் க்கள்	ெகாள்ைக	அறிக்ைகயின்	பிற
கள்.	

3.	 �����������	 �������	 �����������	 ������
�����	

அ.	 தலாளிகள்	 கம் னிஸ்ட்கள்	 றித் ச்	 ெசால் ம்	 ற்றச்சாட் க க்
மார்க் ம்,	 எங்ெகல் ம்	 த ம்	 எதிர்விைனகளின்	 ெதா ப் 	 இந்தப்	 ப தி.
கம் னிஸ்ட் கள்	 ேதசியத்ைத,	 தனி	 உைடைமைய,	 ம்பங்கைள
அழிக்கிறார்கள்.	பண்பாட்ைட	அழிக்கிறார்கள்.	ெபண்கைள	ெபா 	உைடைமயாக்
கிறார்கள்,	 விபச்சாரிகளாக் கிறார்கள்	 ஆகிய	 ற்றச்சாட் க்கள்
ம க்கப்ப கின்றன.	 ேதசம்,	 அர ,	 ம்பம்	 தலியைவ	 வரலாற்றில்	 எவ்வா
உ க்ெகாள்கின்றன?	இைவ	 எவ்வா 	வ ப்ெப கின்றன	 தலிய	விளக்கங்கள்



ெகாள்ைக	 அறிக்ைகயில்	 இல்ைல.	 பிற 	 எங்ெகல் 	 இைவ	 றித் 	 விரிவாக
எ தினார்.	 ம்பம்	 வரலாற்றில்	 ெதாட மா?	 ெபண்	 அ ைமத்தனம்	 எவ்வா
ஒழி ம்	என்ப 	 றித்த	ஆய் கள்	ேதைவ.

	

ஆ.	 ெதான்ைமக்	 காலத்திலி ந் 	 ெதாட ம்	 பண்பா கள்	 றித் 	 சிறப்பாக
இப்ப தி	 றிப்பி கிற .	 தலாளிகள்	ெப ம்பாலான	மக்களின்	 உைடைமகைள,

ம்பங்கைள	 அழித்தார்கள்.	 இவர்க க் ப்	 ேபச	 என்ன	 உரிைம	 இ க்கிற ?
என்ற	 ைறயில்	ேகாபத்ேதா 	அறிக்ைக	எ தப்பட் க்கிற .	தனிஉைடைம	

தலியவற்றின்	ேதாற்றம்	 றித் 	விளக்கங்கள்	இல்ைல.

	

இ.	 தலாளியம்	அ த் 	வந்த	காலங்களில்	இன் வைர	கம் னிஸ்ட்களின்	 மீ
ெசால்லிவ ம்	 ற்றச்சாட் க்கள்	 றித் 	நாம்	ெதா த் க்	ெகாள்ள	 ேவண் ம்.
உைடைம	 மற் ம்	 அர 	 இல்லாமல்	 ச கம்	 இயங்க	 யா 	 என்பன	 ேபான்ற
ற்றச்சாட் க்கள்.	

	

ஈ.	 பண்பா ,	ெமய்யியல்,	சமயம்	 றித் த்	ெதாடர்ந் 	எ ந்த	ஆய் கள்	இங்
ெதா க்கப்பட	 ேவண் ம்.	 இயங்கியல்	 றித் 	 ெகாள்ைக	 அறிக்ைகயில்
ேநர யாகக்	 றப்படவில்ைல.	 மார்க்சின்	 அந்நியமாதல்	 இடம்ெப கிற
( ன் ைரயில்?)	 உலக	அளவிலான	 வி தைலையப்	 பாட்டாளி	 வர்க்கம்	 சாதிக்க
ேவண் ம்	என்ற	க த்தி ள்	இ 	அடங்கி ள்ள .

4.	�������	�����������	������	�����	

அ.	 கம் னிஸ்ட்	 ெசயல்திட்டம்	 றித்த	 10	 கள்,	 றிப்பாக	 விவசாயப்
பிரச்சிைன	 தலியைவ.	இைவ	 றித் 	விரிவான	ஆய் 	ேதைவ.	இரஷ்யாவி ம்
சீனாவி ம்	நைடெபற்ற	ெசயல்திட்டங்கள்	 றித்த	ஒ 	ெதா ப் ம்	ேதைவ.	

ஆ.	 சீனாைவப்	 ெபா த்தவைர	 உழவர்கள்,	 கிராமங்கள்,	 மக்கள்பைட
தலியவற் க் 	 தன்ைம.	 ஐக்கிய	 ன்னணி	 என்ற	 தந்திரம்	 இ 	 றித்

ெலனின்	 றியி க்கிறார்.	 ஜார்ஜ்	 மிட் ேராவ்	 வைரயைற	 ெசய்தி க்கிறார்.
மாேவாவின்	வைரயைறகள்	 ல்லியமானைவ.	 ரண்பா கள்	 றித் 	மாேவாவின்
ஆய் கள்.	 ஏகாதிபத்திய	 எதிர்ப் ப்	 ேபார்	 கலாச்சாரப்	 ரட்சி	 ன் 	 இைணப்
தைலைமப்	 பீடத்ைதத்	 தகர்க்க	 ேவண் ம்.	 தலாளியமா,	 ேசாசலிசமா	 எதற்



இ தி	ெவற்றி	என்ப 	இன் ம்	 தீர்மானமாகவில்ைல.	 	 க்கள்	மார்க்சிய ம்
பிற்ேபாக்கான	 தத் வம்	 என்ற	 காலம்	 வ ம்	 நட் 	 ரண்பாட் க் 	 அ த்தம்
தலிய	 கள்.	

5.	������	�����	

அ.	 நிலப்பிர த் வ	 ேசாசலிசம்,	 தலாளிய	 ேசாசலிசம்	 ( ட் 	 தலாளிய
ேசாசலிசம்)	 கற்பனா	 ேசாசலிசம்,	 ெஜர்ெமனியில்	 எ ந்த	 ‘உண்ைம’	 ேசாசலிசம்
தலியைவ	 றித்த	 விரிவான	 விளக்கங்க ம்	 ம ப் க்க ம்	 இதில்	 இடம்

ெப கின்றன.	 48	 க் ப்	 பிற ம்	 ேசாசலிசம்	 றித் 	 திய	வைககள்	 ேதான்றின.
இைவ	 றித் ம்	இங் 	ெதா க்க	ேவண் ம்.	

ஆ.	 றிப்பாக	இந்தியாவில்	 ேசாசலிசம்	 றித்த	 ேபாக் கள்	கம்பனில்	ேசாசலிசம்
காந்திய	 ேசாசலிசம்	 ெஜயப்பிரகாஷ்	 தலியவர்களின்	 ேசாசலிசம்	 ெபரியார்
ேசாசலிசம்	வி தைல	இைறயியல்	 தலியைவ	ஆய் க் ரியைவ.	

இ.	 ேசாசலிச	அறிக்ைக	என் 	 தலில்	 றிப்பிட் ,	 பிற 	கம் னிஸ்ட்	அறிக்ைக
என	 மார்க்கம்	 எங்ெகல் ம்	 மாற்றியைத	 ன் ைர	 றிப்பி கிற .
அராசகவாதிகள்	அரைச	 உடன யாக	 ஒழிக்க	 ேவண் ெமன்ற	 க த்ைத	 மார்க்
ம த்தார்.	(அ க் றிப் களில்	இடம்	ெப ம்	ெசய்தி)

	

6.	 கம் னிஸ்ட்	 ெகாள்ைக	 அறிக்ைக	 ஒவ்ெவா 	 நாட் ற் ம்	 உரியதாகச்
ெசய்யப்பட	 ேவண் ம்.	 அதாவ 	 ஒவ்ெவா 	 நாட் ன்	 தனிச்	 ழ க்
வரலாற் ச்	 ழ க் ப்	 ெபா த்த ைடயதாக	 அைமக்க	 ேவண் ம்.
இந்தியச்	 ழ க் 	 ஒத்த	 ஒ 	 ன் ைர	 ேதைவ.	 இந்தியாவி ள்ள
கம் னிஸ்ட்	கட்சிகள்	இப்ப ச்	ெசயல்பட்டதா	 என்ப 	 றித் 	 நம்மிைடயில்
க த் 	 ேவ பா க க் 	 இட ண் .	 ஆசிய	 உற்பத்தி	 ைற	 என்ப
இந்தியச்	 ழ க் ப்	 ெபா த்தமான .	 இரஷ்யாவில்	 நிலம்
ெபா ைடைமயாக	இ ந்த .	பிற 	இந்தப்	ேபாக் 	மாறிய 	என்ற	 றிப் ம்
அ க் றிப்பில்	 இடம்ெப கிற .	 இந்தியாவில்	ஆங்கில	ஆதிக்கம்	 றித்
மார்க் 	 நிைறயேவ	 எ தி ள்ளார்.	 இந்தியச்	 ச கத்தின்	 வர்க்க	 அைம ,
இந்திய	 வரலா 	 சாதி	 அைமப் ,	 மதங்கள்	 றித் 	 ஆய் கள்	 ேதைவ.
பாட்டாளி	 வர்க்கம்	 இந்தியாவில்	 தன்ைமயான	 வர்க்கமாக	 இல்ைல.
ேசாவியத்	 பாணியில்	 அல்ல 	 சீன	 பாணியில்	 ச க	 மாற்றத்திற்கான
வாய்ப் க்கள்	 இங் 	 எந்த	 அளவில்	 உள்ளன.	 வி தைலப்	 ேபாரில்
கம் னிஸ்ட்களின்	 பங் 	 இந்தியாவில்	 ஆதிக்கத்தில்	 இ ப்ப 	 ேதசிய
தலாளியா?	ெப 	 தலாளியா?	தர 	 தலாளியா?	ஏகாதிபத்தியத்ேதா



இந்தியா க் 	என்ன	 உற ?	ஏகாதிபத்தியம்	என்ற	ெசால்	சரியான தானா?
உழவர்	 ரட்சிேயா ,	தலித்	இயக்கங்கள்	 தலியவற்ேறா 	பாட்டாளி	வர்க்கம்
ெகாள் ம்	 உற 	 என்னவாக	 இ க்கேவண் ம்	 (இங் 	 ேகாத்தா	 திட்டம்
றித் 	மார்க்சின்	திறனாய் க்	 றிப் கள்	ஆய் க் ப்	 பயன்ப ம்)	 ேதசிய

இனங்களின்	 ேபாராட்டம்	 இப்ெபா 	 என்	 தன்ைம	 ெப கிற ?
அ ண் 	தயாரிப் ,	தடா	ெகாடா	 றித் 	இன் 	ேபசேவண் ம்.	

7.	 	 கம் னிசம்	 என்ற	 ேகாட்பா 	 ஐேராப்பாவில்	 பிளாட்ேடா	 காலம்	 தல்	இ ந்
வ கிற	 ேகாட்பா .	 உலகளவில்	 ராதனப்	 ெபா ைடைமச்	 ச கங்கள்	 இனம்
காணத்தக்கைவ.	இவற்றின்	 ரல்	கம் னிசம்.	கம் னிசம்	என்ப 	காலம்ேதா ம்
கனவில்,	 கற்பைனயில்,	 வாழ்வியலின்	 சில	 களில்	இ ந் 	 வந்த .	 வர்க்கப்
ேபாராட்டம்	என்ற	க த் ம்	 ட	மார்க் க் 	 ன்ேப	இ ந்த	க த் .	கம் னிசம்
றித்த	விஞ்ஞானப்	பார்ைவையக்	கண்டறிந்தவர்கள்	மார்க் ம்,	எங்ெகல் ம்	என்
கிேறாம்.	 இ 	 எந்த	 அளவில்	 விஞ்ஞானப்	 பார்ைவ	 என்ற	 ஆய்ைவ	 நாம்

றக்கணிக்க	 யா .	 கம் னிசம்	 ெபா ளியல்	 அ ப்பைடயில்	 ச க
மாற்றத்ைதக்	 ேகா கிற .	இ 	கம் னிசத்தின்	அ ப்பைடயான	 களில்	மிக
க்கியமான .	 இதன்	 ெதாடர்பில்	 அ த்தளம்,	 ேமற்கட்

என்பனவற் க்கிைடயிலான	 உற கள்	 ெதாடர்ந் 	ஆய் க் ரியைவ.	 இயங்கியல்
றித்த	 ஆய் 	 தீவிரப்பட	 ேவண் ம்	 என் 	 ெலனின்	 றினார்.	 அல் சர்
தலியவர்களின்	 ஆய் கள்	 வரேவற்கத்தக்கைவ.	 ஸ்டாலின்	 காலத்தில்

மார்க்சியம்	 அல்ல 	 கம் னிசம்	 என்பத ள்	 சில	 க க் 	 அ த்தம்
அதிகமாகத்	தரப்பட்ட .	ேமற்கத்திய	மார்க்சியம்,	 கீைழ	மார்க்சியம்	என்ெறல்லாம்
ேப வதற் த்	ேதைவயான	ஆதாரங்கள்	இ க்கின்றன.	

ஃபிராய் யம்,	இ த்தலியம்	என் 	ெதாடங்கி	எத்தைனேயா	ெமய்யியல்	ேபாக் கள்
உலகில்	நில கின்றன.	கைல	இலக்கிய	ஆய் களில்	 திய	ேபாக் கள்	வந் ள்ளன.
எதார்த்தவாதம்	 ெசத் விட்ட 	 என் ம்	 ேப கின்றனர்.	 நவீனத் வம்,	 பின்
நவீனத் வம்	 ஆகியவற்ைற	 மார்க்சியம்	 உள்வாங்கிக்	 ெகாள்ள	 ம்.	 ெபண்
அ ைமத்தனம்	 றித் 	எங்ெகல் 	 தலியவர்களிடம்	ேபாதிய	விளக்கங்கள்	

இல்ைல.	அந்நியமாதல்	மார்க்சியத்தில்	 றக்கணிக்கப்	ப கிற .	இன்ைறய	உலகச்
ழலில்	 ெதாழிலாளிகளின்	 உைழப் த்	 திற க் த்	 ேதைவ	 இல்ைல.	 நவீன

கணிப்ெபாறிகள்	 தகவல்	 சாதனங்கள்	 தலியைவ	 ெபா ள்	 உற்பத்திக்
ஆதாரமாகிவிட்டன.	ஆகேவ,	பாட்டாளி	வர்க்கப்	 ரட்சிக் 	இனி	சாத்தியமில்ைல.
இப்ப க்	 க வ 	 ேபைதைம	 என் ம்	 சிலர்	 ெசால்லலாம்.	 தலாளியத்தின்
விதி ைறகள்	 ெகாண் 	 இயற்ைகயின்	 மாெப ம்	 உற்பத்தித்	 திறைன
வைரய க்கேவா	விைல	 மதிப்பிடேவா	 யா .	 உபரி	 மதிப் 	 என்ற	 ேகாட்பாட்ைட
உலக	அளவில்	ைவத் 	நாம்	பார்க்க	ேவண் ம்.	அறிவியல்,	ெதாழில் ட்பம்	என்
ேபசி	 இயற்ைகைய	 நாசம்	 ெசய்ய யா .	 ேசாசலிசம்	 என்றால்	 என்ன?



என்பதற்கான	 வைரயைறகள்	 ேபா மானதாகதில்ைல.	 ரண்பா கள்	 இல்லாமல்
வரலா 	 இயங் வதில்ைல.	 மாற் க்	 க த் க்க க் 	 எப்ெபா ேம	 நாம்
மரியாைத	தரேவண் ம்.	வரலாற்ைற	மாற்றக் ய	த தி ம்	திற ம்	தங்க க்ேக
உண் 	 என் 	 கம் னிஸ் கள்	 க வ 	 சரியில்ைல.	 மார்க் ம்,	 எங்ெகல் ம்
ெதா த்த	 கம் னிஸ்ட்	 ெகாள்ைக	 அறிக்ைக	 என்ப 	 ஒ 	 இைடக்கால
ெவளிப்பா .	 மார்க்சியத்தின்	 கைள	 வரலாற் ச்	 ழ க் 	 ஏற்றவா
தி ம்பத்தி ம்ப	 ஆராய்ந் 	 ெகாள்ைக	 அறிக்ைகையத்	 தி த்த றச்
ெசய்யேவண் ம்.	 ெகாள்ைக	 அறிக்ைக	 ஒ ேவத	 ல்	 அல்ல.	 ஒ 	 வரலாற்
ஆவணம்	 என்ற	 ைறயில்	இந்தக்	 ெகாள்ைக	அறிக்ைகக் 	 என் ம்	 மரியாைத
உண் .	கம் னிசம்	சாத்தியப்ப ம்	காலம்வைர	இந்த	மரியாைத	நிைலக் ம்.	
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மார்க்சியத்தின்	 ஆதாரக்	 ேகாட்பா களில்	 ஒன் 	 ெபா ள் தல்வாதம்.
மார்க்ஸ்க் 	 ன்ேப	 ெபா ள் தல்வாதம்	 என்ற	 ேகாட்பா 	 ேமற்கத்திய
ெமய்யியலில்	இ ந்த 	 என்ற	 ேபாதி ம்,	 மார்க்சிய	 ெநறியில்	இந்தக்	 ேகாட்பா
ேம ம்	ெதளி ம்,	உ தி ம்	ெபற்ற 	என்பதில்	அய்யமில்ைல.	

பிரபஞ்சத்ைத	கட ள்	ேதாற் விக்கவில்ைல.	இயங்கிக்	ெகாண் ப்ப 	பிரபஞ்சம்.
பிரபஞ்ச	 இயக்கத்தின்	 ஒ 	 	 நம்	 கதிர்	 மண்டலம்.	 இதன்	 உட் 	 உலகம்.
பரிணாம	கதியில்	எத்தைனேயா	மாற்றங்கேளா 	உலகம்	தன்ைன	உயிரினங்களின்
வ வில்	இ தியாக	 மனிதன்	வ வில்	 தன்ைன	 உயிர்ப்பித் க்	 ெகாண்ட 	 என்
றலாம்.	

உைழப்பின்	 வழிேய	 ரங்கிலி ந் 	 மனிதனின்	 ேதாற்றம்	 நிகழ்ந்த .	 ச கம்,
வரலா 	 என்பனவற்றின்	 வழிேயதான்	 மனிதனின்	 வளர்ச்சிைய	 நாம்	 பார்க்க

ம்.	 பிரபஞ்சம்	 ரணியக்கம்	 ெகாண்ட .	 இந்த	 ரணியக்கத்தின்
வழியில்தான்	 வரலா ,	 ச கம்,	 மனிதன்	 ஆகியவற்ைற	 நாம்	 விளங்கிக்
ெகாள்ள ம்.	 இயற்ைக	 என்ற	 மாெப ம்	 இயக்கத்தி ள்தான்	 மனிதைன
ைவத் க்	காண்கிேறாம்.	இவ்வா 	மனிதனின்	இயக்கத்ைத	மார்க்சியம்	தனக்ேக
உரிய	 ைறயில்	 பார்க்கிற .	 இவ்வைகயில்	 ெபா ள் தல்	 வாதம்	 என்ப
வரலாற்றியக்கத்ைத ம்,	 இயங்கியைல ம்	 தனக் ள்	 ெகாண்டதாக	 இ ப்பைத
மார்க்சியம்	விளக்கிய .	இவ்வா தான்	ெபா ள் தல்	வாதம்	என்ற	க த்தியைல,
பன் கப்	 பரிமாணங்களில்	 வளர்த்ெத த்த ,	 மார்க்சியத்தின்	 தனித்தன்ைம
என் 	 ற ம்.	

தத் வங்கைள	இரண் 	வைககளாகப்	பிரித் 	விளக்க	 ம்	என் 	ெசால் ம்
எங்கல்ஸ்,	 இப்பிரி கைள	 ெபா ள் தல்வாதம்	 என் ம்,	 க த் 	 தல்வாதம்
என் ம்	 றிப்பிட்டார்.	இவ்வைகப்	ெபயரிட ம்	எங்கல்ஸுக் 	 ன்ேப	ேமற்கத்திய
ெமய்யிலில்	இ ந்த தான்	என்பைத	நாம்	மறந் 	விடக் டா .	

க த் த்தான்	 தல்	என் 	ெசால் ம்ெபா 	எல்லாவற் க் ம்	அதாவ 	உலகம்,
இயற்ைக,	 பிரபஞ்சம்	 உயிரினங்கள்,	 மனிதன்	 தலிய	 அைனத்திற் ம்	 லமாக
இ ப்ப 	 கட ள்	 தான்	 அல்ல 	 சிந்தைனதான்	 என்ற	 சமயவைக	 விளக்கம்
கிைடக்கிற .	 ேமற்கத்திய	 ெமய்யியலில்	 ெதகார்த்ேத	 ேபான்றவர்கள்,	 “நான்
சிந்திக்கிேறன்	ஆகேவ	இ க்கிேறன்”	என் 	 றியைத	இங் 	நாம்	இைணத் க்



ெகாள்ள	 ம்.	 கட ள்	 என்ற	 க த்தாக்கத்ைத	 ம க் ம்	 சமணம்,	 ப த்தம்
தலிய	 ெமய்யியலாளர்கள்	 ஆன்மா	 என்பைதேயா,	 அறம்	 என்பைதேயா	 லம்

என் 	 றினார்கள்.	க த்ேத	 தல்	என்ற	வாதம்	இவ்வா 	ெசயல்ப கிற .	

இைத	ம த் 	ெபா ள்தான் தல்/	 லம்	என்ப 	ெபா ள் தல்வாதம்.	மனிதன்
சிந்திப்பதற் 	 ன் 	 உணைவ	 உட்ெகாள்ள	 ேவண் ம்	 என்ப 	 இதன்	 எளிய
விளக்கம்.	சிந்தைன	என்ப 	 ைளக் ள்	நைடெப ம்	உயர்வைக	இயக்கம்.	 ைள
தனித் 	 இயங்கா .	 நரம் 	 மண்டலத்ேதா 	 ய	 ைளயின்	 இயக்கத்ைத
மனிதன்	அல்ல 	விலங் 	பறைவ	 தலிய	உயிரினங்களின்	உடலியேலா 	ெதாடர்
ப த்தித்தான்	பார்க்க	 ம்.	மனிதைன	உள்ளடக்கிய	உயிரினங்களின்	வாழ்ைவ
நிலம்,	 நீர்,	 காற் ,	 கதிரவன்	 ெதாடங்கி	 எவ்வளேவா	 கைள	 உள்ளடக்கிய
விரிவான	ெபா ளியல்	 ழலிலி ந் 	பிரித் 	பார்க்க	 யா .	இத ள்	வரலா
ச கம்	 தலியன ம்	உள்ளடங் கின்றன.	

மார்க்சியம்	 விளக் கிற	 உற்பத்தி	 சக்திகள்,	 உற்பத்தி	 உற கள்,	 அ த்தளம்,
ேமற்கட் 	 தலிய	அைனத் ேம	இந்தச்	 ழ க் ள்	வந் 	வி கின்றன.	மனித
வாழ் 	இத்தைகய	 ழலில்தான்	இயங் கிற .	மனிதனின்	ெமய்யியல்	 தலிய
சிந்தைனக ம்	 இத்தைகய	 ழல்	 இல்லாமல்	 நைடெப வதில்ைல.	 வாழ்வியல்
தான்	 சிந்தைனையத்	 தீர்மானிக்கிற .	 (சிந்தைனைய	 வாழ்நிைல
தீர்மானிக்கவில்ைல)	என்ப 	ஒ 	மார்க்சீய	வாய்பா .	

க த் /	க த் 	 தல்வாதம்,	ெபா ள்	 தல்வாதம்	ஆகிய	இ 	ேபாக் கைள ம்
எதிர்	நிைலயில்,	 ற்றான	எதிர்நிைலயில்	நி த்திப்பார்க் ம்	நாம்	இங் 	மார்க்ஸ்,
எங்கல்ஸ்	 தலியவர்களின்	 ேவ 	 சில	 ற் க்கைள ம்	 நிைனவில்	 ெகாள்ள
ேவண் ம்.	 தத் வங்கைள	 க த் 	 தல்வாதம்,	 ெபா ள் தல்வாதம்	 என் ம்
ேவ ப த்தி	பார்க்க	வழி	ெசால் ம்	எங்கல்ஸ்,	 ‘பயர்பாக்’	பற்றிய	தன்	சி 	 லில்
ெதாடர்ந் 	 விளக் ம்	 ெபா 	 கான் ன்	 ெமய்யியைல ம்,	 ஹி மின்
ெமய்யியைல ம்	இவ்வா 	ப க்க யா 	என் 	 கிறார்.	எங்கல்ஸின்	 ற்
நமக் ள்	 சற் 	 அதிர்ைவ ம்,	 நிதானத்ைத ம்	 ஏற்ப த் கிற .	 சிந்தைன
மனிதைன	இ கப்பற் ம்	ெபா 	அ 	ெபா ளாயத	சக்தியாக	மா கிற 	என்
ஏற்கனேவ	மார்க்ஸ்	 றிய 	நம்	நிைன க் 	வ கிற .	

எல்லாவற்ைற ம்	அ த்தளம்	என் ம்	ேமற்கட் மானம்	என் ம்	பிரித் 	விட	 ம்
என் 	நாம்	கற்ற	ெதாடக்க	நிைல	பாடம்,	ெமாழி	என்பைத	அ த்தளத்தி ம்	ேசர்க்க

யா ,	 ேமற்கட் மானத்தி ம்	 ேசர்க்க	 யா 	 என் 	 றிய	 ஸ்டாலிைன
ப க் ம்ெபா 	 க ைமயான	 அதிர் க் ள்ளாகிற .	 ெமய்யியல்	 வைகப்பட்ட
க த் 	 தல்	வாதத்ைத	இயந்திரவியல்	வைகப்பட்ட	ெபா ள்	 தல்வாதம்	ெவல்ல

யா 	என் 	ெலனின்	 றியைத ம்	இங் 	நிைன 	 கிேறாம்.	ெபா ளின்
இயக்கத்திலி ந் 	 ெதாடங்கி,	 தனக் ள்	 விைர 	 ெகாள் ம்	 சிந்தைன	 தன்



இயக்கத்தின்ேபா 	 அதன்	 ேவகம்	 காரணமாக	 ேநர்ேகாட் ல்	 ெசல்வதில்ைல.
இடப் றமாக	 எதிர்நிைலக் 	 ெசன் 	 அங் 	 ேமாதி,	 ேமாதலின்	 தீவிரத்ேதா
வலப் ற	எல்ைலக் ச்	ெசன் 	அங் ம்	ேமாதி	இப்ப த்தான்	சிந்தைன	என்ப 	ZIG
ZAG	 பாைதயில்	 ெசல்கிற 	 என் 	 ெலனின்	 சிந்தைனயின்	 இயக்கம்	 றித்
ெசால்லியி க்கிறார்.	

	

இக் ற் க்கைள	 எல்லாம்	 உச்ச	 அளவிலான	 அக்கைறேயா 	 நாம்	 கவனிக்க
ேவண் யி க்கிற .	ெபா ேள	 தல்	என்ப 	ஓர்	எல்ைல	/	இ தி	எல்ைல.	க த்ேத
தல்	என்ப 	இன்ெனா 	எல்ைல	/	இ தி	எல்ைல.	எல்ைலக க் ச்	ெசன்ற	பிற

இயக்கம்	இல்ைல	தி ம்பி	வரேவண் ம்.	எதிர்நிைலக க் 	இைடயில்	ஊடாட்டம்
றித் 	 அக்கைறேயா 	 மார்க்சியம்	 ேப கிற .	 ரண்நிைலகள்தான்,	 ரண்

நிைலக க் 	 இைடயில்	 ஊடாட்டம்	 தான்	 இயக்கத்திற் க்	 காரணம்.	 ஒன்
இல்லாமல்	 மற்றதற் ள்	 இயக்கம்	 இல்ைல.	 இப்ப ெயல்லாம்	 மார்க்சியம்
விளக் கிற .	

கட ள்,	 ஆன்மா	 தலியவற்ைற	 க த்தாக்கங்கள்	 மனிதேனா 	 ,	 மனித
வரலாற்ேறா 	 உற 	 ெகாண்ட	 க த்தாக்கங்கள்	 என் 	 மார்க்சியரால்	 பார்க்க

ம்.	இப்ப ப்	பார்க்கத்	ெதாடங்கிய டன்	கட ள்	ஆன்மா	 தலிய	எவ்வைகக்
க த் ம்	 வரலாற் ச்	 ழலில்	 ெபா ள்	 வைகச்	 ழலில்	 மனித க் ள்	 வந்த,
மனிதன்	 தனக் ள்	 ேதாற் வித் க்	 ெகாண்ட	 க த்தாக்கங்கள்	 என் 	 பார்க்க

ம்.	 கட ேள	 தல்,	 ஆன்மாேவ	 தல்	 என்ற	 க த்தாக்கங்கள்	 இங்
அ பட் ப்	ேபா ம்.	எவ்வைகக்	க த்திய ம்	தத் வ ம்.	அதற் ள்	ெபா ளியல்

	 இல்லாமல்	 இ க்க	 யா 	 என்பைத ம்	 உடேன	 நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள
ம்.	

“ ழல்	தான்	 மனிதைனப்	 பைடக்கிற 	 என்ப 	 உண்ைமயில்	ஒ 	 பாதி	 மட் ேம.
உண்ைமயின்	 ம பாதி,	 ழைல	 தனக் 	 ஏற்ற	 ைறயில்	 மனிதன்	 பைடத் க்
ெகாள்கிறான்	என்பதா ம்”.	 ‘பயர்பாக்’	பற்றிய	ஆய் ைரகளில்	இப்ப 	எ தியவர்
மார்க்ஸ்.	மனித க் ள்	வரலா ,	மர ,	பண்பா 	 தலியைவ	ெசயல்ப கின்றன.
மனிதன்	 தனக் ள்	 இதன்	 காரணமாக	 ய	 இயக்கம்	 ெகாண்டவனாக
இ க்கிறான்.	 றத்ைத	 உள்	 வாங்கிக்	 ெகாள்கிற	 மனிதன்	 அகத்தி ள்ளி ந்
எ ச்சி	ெகாள்கிறான்.	

எதிெராலிப் 	என்ற	ேகாட்பாட்ைட	விளக் ம்	ெபா 	ெலனின்	 றத்ேதா 	ஒத் ச்
ெசயல்ப ம்	 உடன்பாட் 	 ைறயிலான	 எதிெராலிப் 	 றித் ம்,	 றத்திற் 	 எதிர்
விைன	த ம்	ெசயல்வைகப்பட்ட	எதிெராலிப் 	 றித் ம்	ேபசி	இ க்கிறார்.	 றத்ைத
எதிர்ெகாள் ம்	 ைறயில்	 மனிதன்	ஆக்கத்திறேனா 	 ெசயல்ப கிறான்.	 இந்த



ஆக்கத்	திறன்கைள	வரலாற்றின்	 ரணியக்கத்திலி ந் 	மனிதன்	ெப கிறான்.
இந்த	ஆக்கத்திறன்களில்	ஒன் 	சிந்தைன.	சிந்தைன	காரணமாகத்தான்	மனிதன்
ற	 உலகத்தின்மீ 	 திய	 ைறகளில்	 ெசயல்ப கிறான்.	 சிந்தைனயிலி ந் 	 /
க த்தியலிலி ந் 	 மனிதைன	 இங் 	 பிரித் ப்	 பார்க்க ம்	 யா .
இவ்வைகயில்	 தான்	 மனிதன்	 தன்ைன ம்,	 வரலாற் ச்	 ழைல ம்	 கடந்
இயங் கிறான்.	 இங் 	 ெபா ேள	 தல்,	 சிந்தைனேயா	 தல்	 என்ற
ேவ ப த்தல்கள்	ெபா ளற் 	ேபாகின்றன.	

ெபா ள்	 என்றால்	 என்ன	 என்ப 	 றித் 	 ெலனின்	 வழங்கிய	 வைரயைற	 பற்றி
இங் 	 றிப்பிடலாம்.	 “நமக் 	 றமாக	 /	 ெவளியில்	 இ ப்ப 	 ெபா ள்”	 “நம்
லன்கைள	பாதிப்ப 	ெபா ள்,	நமக் 	 ன் ம்	ெபா ள்	இ ந்த ,	நாம்	இல்லாத
ேபா ம்	ெபா ள்	இ க் ம்’’	இப்ப 	ெலனின்	விவாதித்தார்.	

ெபா ள்	 என்பேத	 இல்ைல	 எல்லாேம	 சத்தியாக	 மாறிவிட்ட 	 என் 	 சில
விஞ்ஞானிகள்	விவாதித்த	 ழலில்	ெலனின்	இந்த	வைரயைறைய	 ன்ைவத்தார்.
எல்லாேம	இைடெவளிகள்	நிைறந்த	அ க்களின்	ெதா ப் 	என் 	ெசால்வதற் ம்
இந்தக்	 ற் 	 ஒ 	 ம ப் ைர	 .	 ெலனிைன	 ெபா த்தவைர	 இந்தக்	 ற்
ெமய்யியல்	 வைகப்பட்ட	 வைரயைற.	 இ 	 அறிவியல்	 விளக்கமல்ல	 என்ற
கவனத்ேதா 	 இ ந்தார்.	 நமக் 	 றத்தில்	 இ ப்ப ம்,	 நம்	 லன்கைள
பாதிப்ப மாகிய	ெபா ள்	 எந்த	வ வத்தி ம்	இ க்கலாம்.	 (அ 	 சக்தியாக	 ட
இ க்கலாம்	 என்பைத	 இந்த	 வைரயைற	 ம க்கவில்ைல)	 நமக் 	 ெவளியில்,
றத்தில்	இ ப்ப 	ெபா ள்	என்றால்	நம்	உடல்	 தலியன ம்	ெபா ள்	அன்றி	ேவ
என்ன?	 என்ற	 ேகள்வி ம்	 இங் 	 எழலாம்.	 இந்தக்	 ேகள்விகைள	 எல்லாம்	 ஏன்
எ ப்பேவண் ம்,	யார்	எ ப் கிறார்கள்	என் ம்	இங் 	சிந்திப்பதற் 	இடம்	உண் .
இப்ப க்	ேகட்பதனால்	ெலனின்	தந்த	வைரயைறயின்	த திப்பா 	இங் 	 ைறந்
வி வதில்ைல.	

ேம ம்	ஒன்ைற	இங் 	ெசால்லலாம்.	அ த்தளம்,	ேமற்கட் 	என் 	எல்லாவற்ைற ம்
பிரித் 	 பார்க்க ம்	 என்ப 	 ஒ 	 மார்க்சிய	 வைரயைற.	 இதன்
எல்ைலக் ள்ளி ந்ேத	ெதாடர்ந் 	 ேகள்விகள்	எ ந் ள்ளன.	 உற்பத்திச்	சக்திகள்
என்பத ள்,	க விகள்,	நிலம்	 தலியவற்ேறா 	மனிதைன ம்	உள்ளடக் கிேறாம்.
மனிதன்	என்பவைன	க வியாக	என் ம்	 ைறத் ச்	ெசால்ல	 யா .	மனிதன்
உணர் ள்ளவன்,	 உற கேளா 	 யவன்.	 க விகள்	 என்பத ள் ம்	 மனிதன்
இ க்கிறான்.	வரலா 	இ க்கிற .	க விகளிலி ந் 	மனிதைன	பிரித் ப்	பார்க்க

யா 	என் 	ெசால் ம்	ெபா ேத	அறிவியல்	 தலியவற்றிலி ந் ம்	அவைனப்
பிரித் 	பார்க்க	 யா 	என்பைத	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 ம்.	

உற களிலி ந் ம்	மனிதைன	பிரித் ப்	பார்க்க	 யா 	என் 	ெசால் ம்ெபா
ெமய்யியல்,	கைல	இலக்கியங்கள்,	சிந்தைன	 தலியவற்றிலி ந் ம்	மனிதைனப்



பிரித் 	 பார்க்க	 யா 	 என்பைதப்	 ரிந் 	 ெகாள்கிேறாம்.	 அப்ப யானால்
அ த்தளம்	 என் ம்	 ேமற்கட் 	 என் ம்	 பிரித் ப்	 பார்ப்ப 	 சில	 வசதிக க்
ஆன 	என்பைதத்	தவிர	 ற்றாகப்	பிரித் 	பார்ப்ப 	இயங்கிய க் ம்	ஒத்ததாக
இ க்க யா .	 ரணியக்கத்தி ள்	பல்ேவ 	 கள்	ெசயல்ப கின்றன.	சில
சந்தர்ப்பங்களில்	 இவற்ைற	 இ வைக	 எதிர்	 நிைலக க் ள்	 ைவத் க்
காண்கிேறாம்.	 வரலாற்றின்	 ேதைவ	 தலியைவ	 இப்ப 	 நமக் ள்	 இயக்கம்
ெகாள்கின்றன.	 ெபா ள்வைக	 இயக்கத்தின்	 ஓர்	 உயர்	 நிைல	 சிந்தைன.
ெபா ைள ம்,	சிந்தைனைய ம்	 ற்றாக	எதிர்நிைலப்ப த்த	 யா .	

பிரித் ப்	 பார்ப்ப ம்,	 வைகப்ப த் வ ம்,	 ெபயரி வ ம்	 சிந்தைன	 இன்றி
ெசயல்ப வதில்ைல.	 சிந்தைனயின்	 வழிேய	 தான்	 ெகாள்ைககள்	 ேகாட்பா கள்
எனப்	 பைடக்கிேறாம்,	 கட்டைமக்கிேறாம்.	 நிலமாகக்	 கிடக் ம்	 ஒன்ைற	 நா
என் ம்,	மாநிலம்	 என் ம்	கட்டைமப்ப 	 சிந்தைனையக்	ெகாண் தான்.	கட் டம்
என்பத ள்	 ெபா ள்	 வைககேளா 	 விதி ைறக ம்	 இைணகின்றன.	 ஒ
கற்பாைற	 யாைன	 என	 வ வம்	 ெப கிற .	 ஓைசகள்	 பல்ேவ 	 வ வங்களில்
ஒ ங்கைமக்கப்பட்ட	 நிைலயில்	 ெமாழியாகிற ,	 இைசயாகிற .	 மரத்ைதக்
ெகாண் 	 எத்தைனேயா	 வைகப்பட்ட	 ெபா ள்கள்	 உ வாக்கப்ப கின்றன.
மரம்	நாற்காலியாகிற ,	ேமைஜயாகிற ,	கட் டம்	ஆகிற .	நாற்காலி	என்பத ள்
ெபா ம்	 சிந்தைன ம்	 இைணந்தி க்கின்றன.	 இவற்ைற	 நாம்	 பிரித்
பார்ப்பதில்ைல.	மனிதன்,	ஆண்,	ெபண்,	விலங் கள்,	பறைவகள்,	உலகம்	இயற்ைக,
கதிரவன்,	 விண்மீன்கள்	 தலிய	 பலவற்ைற ம்	 நாம்தான்	 சிந்தைனக் ள்
கட்டைமக்கிேறாம்	/	பைடக்கிேறாம்.	

வாழ்ெவன்பைத	 இப்ப த்தான்	 பைடக்கிேறாம்.	 லட்சியங்கள்	 தலியவற்ைற ம்
பைடத் க்ெகாள்வ 	 இப்ப த்தான்.	 கட ைளக் ட	 இப்ப த்தான்	 நாம்
பைடத்ேதாம்.	தத் வங்கள்,	கைலகள்	மனிதனின்	பைடப் க்கள்.	வரலா 	ச கம்
என்பன ம்	இத்தைகய	பைடப் க்கள்.	

வரலாற் க் 	 ற்பட்ட	 காலத்தில்	இைவ	இல்ைல.	 மனிதன்	 தன்ைன	 பைடத் க்
ெகாள் ம்ெபா ேத	 இவற்ைற ம்	 பைடத் க்	 ெகாள்கிறான்.	 இங்ெகல்லாம்
க த் ,	ெபா ள்	என் 	 பிரிப்பதில்	அர்த்தமில்ைல.	ெபா ைள	எப்ெபா ம்	நாம்
ெபா ளாகேவ	ைவத் க்	 ெகாள்வதில்ைல.	 நம்	 ேதைவக க் 	 ஒத்த	 ைறயில்
மாற்றி	அைமக்கிேறாம்,	பைடத் க்	ெகாள்கிேறாம்.	நன்ைம/	தீைம,	ேமல்/	கீழ்,	சாதி
மதம்,	சமத் வம்	 /	சேகாதரத் வம்	என்பன ம்	மனிதனின்	 பைடப் க்கள்.	இைவ
அைனத் ம்	 ெபா ளாக ம்,	 சிந்தைனயாக ம்	 இ க்கின்றன.	 ெபா ளில்	 பல
மட்டங்கள்,	தளங்கள்.	இைவ	நமக் ள்	ஒத் ம்,	 ரண்பட் ம்	ெசயல்ப கின்றன.
இைவ	இயக்கத்தில்	இ க்கின்றன.	

இயக்கத்தில்	 இ க் ம்	 இவற்ைற	 பிரித் ,	 அதன்	 பிற 	 ைறத் 	 ெவ ம்



உணவாகேவா,	இ ப்பிடமாகேவா,	 கட் டமாகேவா	 கா கிற	 வைகயில்	 பார்க் ம்
பார்ைவ.	 மனிதைன	 விலக்க யா ,	 வரலாற்ைற	 விலக்க யா .	 மனிதனின்
அ ப்பைடத்	 ேதைவகள்	 என	 உண ,	 உைட,	 இ ப்பிடம்	 என	 சிலவற்ைற	 மட் ம்
வைரயைற	 ெசய்வ 	 மனிதன்	 வளர்ச்சிக் 	 உகந்ததாகா .	 உடைமக் ள்,
அதிகாரத்திற் ள்	மனிதைன	 டக் வ 	மனித	வளர்ச்சிக் 	ஒத்ததாக	இ க்க

யா .	நி வனங்க க் ள்,	கட்சிக் ள்	மனிதைன	 டக் வ ம்	இத்தைகய
கலான	 பார்ைவதான்.	 ெபா ள்	 தல்வாதம்	 என்ற	 ெபயரி ம்	 மனிதன்
க்கப்ப வைத	 மார்க்சியம்	 ஏற்கா .	 இத்தைகய	 ெபா ள்	 தல்வாதம்,

ெலனின்	 றியப 	 இயந்திரவியல்	 ெபா ள் தல்வாதம்.	 இதற் ம்
மார்க்சியத்திற் ம்	 உற 	இல்ைல.	 நமக் 	 ேவண் ய 	இயங்கியல்	 வைகயிலான
ெபா ள்	 தல்வாதம்.	 வரலா ,	 ச கம்	 மற் ம்	 ெபா ளியல்	 என்ற	 ழலின்
ஏேத ம்	 சில	 கைள	 உள்ளடக்கியதாகத்தான்,	க த் தல்வாதம்	 என	 நாம்
இனம்	 கா கிற	 எந்த	 ஒ 	 க த்திய ம்	 ேதான் கிற .	 அன்றி ம்	 நிைல
ெப கிற .	இதன்	காரணமாக	க த்தியல்	அல்ல 	க த் 	 தல்வாதம்	 பற்றிய
ஆய்ைவ	 அதன்	 இ த்த க் க்	 காரணமான	 ெபா ளியல்	 ழலிலி ந் 	 தான்
ெதாடங்கேவண் 	 இ க்கிற .	 அன்ேப	 கட ள்,	 அறேம	 இைறைம	 என்பதற்
அ த்தம்	 த ம்	 ஒ வைர	 க த் 	 தல்வாதி	 என் 	 நம்மால்	 இகழ்ந்
விட யா .	 இவ க் ள் ம்	 ச கத்தின்	 ரணியக்கம்	 ெசயல்ப கிற .
ஆன்மா	 அல்ல 	 அறத்ைத	 தன்ைமப த்திய	 சமணர்க ம்	 ப த்தர்க ம்
வரலாற்றில்	 ற்ேபாக்கான	 பாத்திரத்ைத	 வகித் ள்ளனர்.	 எல்லாவற்றி ள் ம்
பிரமத்ைதக்	கண்ட	விேவகானந்தர்,	இந்த	க த்தியல்	தளத்ைத	ச கவிய க் ள்
விரி ப த்திய	 ெபா 	 சமதர்மத்ைத	 த விக்	 ெகாள்ள	 ந்த .
ெபா ள் தல்வாதி	 என் 	 தன்ைனக்	 க திக்	 ெகாள் ம்	 ஒ வர்,	 பணம்,
அதிகாரம்	ஆகியவற்றில்	தன்ைனப்	பறி	ெகா த் 	மக்கள்	மீ 	 ைமயாக	அமர்ந்
விட	 ம்.	 ஆகேவ	 க த் 	 தல்	 வாதம்	 ேப ம்	 ஒ வைர,	 இப்ப ப்
ேப வதனாேலேய	பிற்ேபாக் வாதி	என்ேறா,	ெபா ள் தல்வாதம்	ேப வதனாேலேய
ஒ வைர	 ற்ேபாக் வாதிெயன்ேறா	 நாம்	 க திவிட	 யா .	 எல்லா
மனித க் ள் ம்	 சில	 களிேல ம்	 வரலா 	 மற் ம்	 ச க	 இயக்கம்
ெசயல்ப கிற .	இயங்கியல்	ெநறியில்	இப்ப த்தான்	ஒ வைர	அல்ல 	ஒ வர
க த்தியைல	கணிக்க ம்.	

இயற்ைகயிலி ந் ம்,	 ச கத்திலி ந் ம்	 இ தியில்	 தன்னிலி ந் ம்
அன்னியமா ம்	 மனிதன்	 றித் 	 மார்க்ஸ்	 விரிவாகப்	 ேபசி	 உள்ளார்.	 இப்ப
அன்னியமா ம்	/	அன்னியப்ப த்தப்பட்ட	மனிதன்	கைலக க் ள்,	சமயத்திற் ள்
தன்ைன	 டக்கிக்	 ெகாள்கிறான்.	 கைலக் ள்	 அல்ல 	 பக்திக் ள்	 தன்ைன

ைமயாகக்	காண்கிறான்.	ெவ க்கத்தக்க	வரலா 	மற் ம்	ச கச்	 ழல்தான்
இவைன	 இப்ப 	 ஆக் கிற .	 இலக்கியப்	 பைடப்பி ள்	 தன்ைன	 ைமயாக
ஈ ப த்திக்	 ெகாள் ம்	 பைடப்பாளி ம்	இத்தைகயவன்.	 17/18-ம்	 ற்றாண் ன்
பிெரஞ் 	 நாட் ன்	 ெபா ளியல்	 ழலில்	 தலாளியப்	 ேபாக்ைக	 ெவ த்த	 சில



கைலஞர்கள்,	நவீன	கைல	இயக்கத்திற் ள்	தம்ைமப்	 ைதத் க்	ெகாண்டார்கள்.
கைல	 கைலக்காகேவ	 என் 	 ேபசிய	 இவர்கைள	 சரியாகேவ	 பிளக்ேனாவ்	 இனம்
கண் 	 ெகாண்டார்.	 உடைம ம்,	அர ம்	 தம்	ஆதிக்கத்ைத	 ரமாகப்	 ெப க்கி
வ ம்	 ழலில்	 இவற்ேறா 	 நமக் 	 எந்த	 உற ம்	 ேவண்டாம்	 என் 	 கா களில்
ஆசிரமங்கைள	 றவிகள்	 அைமத் க்	 ெகாண்டனர்.	 மன்னவ ம்	 நீேயா	 என்
ேகட் 	 அரசைவைய	 கம்பர்	 தலிய	 லவர்கள்	 றந்தனர்.	 அறத்ைத ம்
அன்ைப ம்	 வாழ்வின்	 இலக் கள்	 என	 எத்தைனேயா	 சான்ேறார்கள்
தன்ைமப்ப த்தினர்.	 ற்றி ம்	 படர்ந் 	வ கிற	 பாைலவனங்க க் 	மத்தியில்

ேசாைலகளாக	 அைமந் 	 மனித	 ேமன்ைமைய	 வரலாற்றில்	 தக்கைவப்பவர்கள்
இவர்கள்.	 இவர்கள்	 கைடப்பி ப்ப 	 இலட்சியவாதம்.	 இ ம்	 க த்
தல்வாதம்தான்.	 இவர்கைளெயல்லாம்	 இயங்கியலில்	 அக்கைற ைடய

மார்க்சியனால்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.	 இவர்க க் ள்	 ஆ ம்	 வர்க்கத்தின்
சார்ைப	 கண் பி ப்பவன்	 வறட் ப்	 ெபா ள்	 தல்வாதி.	 இவன்	 பார்ைவயில்
வள் வ ம்	இளங்ேகா ம்	ஆ ம்	வர்க்கத்தின்	ேசவகர்கள்.	

உற்பத்திைய	 ெப க் வதன்	 லம்	 எல்ேலா க் மான	 சமத் வம்	 சாத்தியப்ப ம்
என்ப 	 தலாளியப்	 ெபா ள் தல்வாதம்.	 இயற்ைகைய	 மனிதன்
இயந்திரங்கைளக்	 ெகாண் 	 கட் ப்ப த்த	 ேவண் ம்	 என்ப ம்	 இேத
வைகயிலான	 ெபா ள் தல்வாதம்.	 மனிதன்	 மகத்தானவன்	 என்ப ம்
இேதவைகவாதம்.	 உபரி	 மதிப் க்கைள	 ெதாழிலாளி	 பகிர்ந் 	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்
என்ப ம்	 இந்த	 வாதம்தான்.	 கட்சி,	 ெதாழிற்சங்கம்	 ஆகியவற்ைற	 வழிபா
ெசய்வ ம்	 இ ேவதான்.	 தனக் ள்	 பதவி,	 அதிகாரம்,	 அறி 	 தலியவற்ைற
ேசர்த் க்	ெகாண் 	 பிறர்ேமல்	 ஏறி	அமர்வ ம்	இ தான்.	இந்த	வைகப்	ெபா ள்
தல்வாதம்	 மனிதைன	 அழிக் ம்.	 மனித	 வரலாற்ைற	 டக் ம்.	 இவர்க க்

இயற்ைக	ெதரியா ,	உயிரினங்கள்	ெதரியா .	இவர்க க் 	கைலகள்	ெதரியா .
இவர்கள்	அன்ைப	 மதிக்கமாட்டார்கள்.	இவர்கள்	 கைடப்பி ப்ப 	இயந்திரவாதம்,
சடங் கள்	 மற் ம்	 சாத்திரங்கள்.	 இவர்கள்	 கட்சி	 மற் ம்	 அதிகார
நி வனங்க க் ப்	 ேராகிதர்கள்.	அ த்தளத்திற்ேக	அ த்தம்	த வ 	இவர்கள்
ேபாக் .	 தந்திரம்	 பிரி படாத 	 என்ற	 மார்க்சின்	 ற்ைற	இவர்களால்	 என் ம்
ரிந் 	 ெகாள்ள	 யா .	 இவர்கள்	 ஏற்ப த் ம்	 எந்த	 நி வன ம்	 மனித
வி தைலைய	 ம க் ம்.	 தத் வ	 வைகப்பட்ட	 க த் 	 தல்வாதத்ைத
இயந்திரவியல்	 வைகப்பட்ட	 ெபா ள்	 தல்வாதம்	 என்ைறக் ம்	 ெவல்ல யா
என் 	 ெலனின்	 றியைத	 தி ம்பத்	 தி ம்ப	 நாம்	 நிைன 	 ெகாள்ளலாம்.
ஏகாதிபத்தியத்ேதா ,	 தலாளியத்ேதா ,	 க த் 	 தல்வாதத்ேதா 	 ேபாராட
ேந ம்ெபா 	எதிரியின்	சில	 கைள	ஒ வர்	தமக் ள்	வரித் க்	ெகாள்ளாமல்
இ ப்ப 	 சாத்தியமில்ைலெயன் ம்	 மார்க்ஸ்தான்	 றியி க்கிறார்.	 ஆகேவ
ெபா ள்	 தல்வாதம்	 என் 	 ேப ேவாரிடம்	 நாம்	 எச்சரிக்ைகயாக	 இ க்க
ேவண் ம்.	
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மார்க்சிய	 வைகப்பட்ட	 ெபா ள் தல்வாதம்,	 அதிக	 அளவில்	 அறிவியல்
கண்ேணாட்டமாக	 இ க்கிறேத	 அன்றி,	 வாழ்வியல்	 கண்ேணாட்டமாக	 இல்ைல
அல்ல 	 ரிந் 	 ெகாள்ளப்படவில்ைல.	 இதன்	 காரணமாகேவ	 மார்க்சியத்தில்
அரசியல்	 கண்ேணாட்டம்	 உச்சத்திற் 	 வந்தி க்கிற .	 இந்த	 அரசியல்
கண்ேணாட்டம்	 தான்	 இலக்கிய	 பார்ைவக் ள்	 அ த்தம்	 ெப கிற .	 அன்றி ம்
கட்சி	பார்ைவக் 	ஆதாரமாக	இ க்கிற .	

எங்கல்ஸ்	 இவ்வா 	 எ தினார்.	 “இயற்ைக	 விஞ்ஞானம்	 	அளவில்	 வளர்ச்சி
ெப ம்ெபா 	ெமய்யிய க் 	இடம்	இல்லாமல்	ேபா ம்’’	இந்தக்	 ற் 	இன் ம்
ஆழமாக,	விரிவாக	சிந்திக்கத்	த ந்த .	

இயற்ைக	 விஞ்ஞானம்	 என்பத ள்	 இயற்பியல்,	 ேவதியியல்	 ஆகியவற்ைற
உள்ளடக்கலாம்.	 உயிரியைல	 இத்ேதா 	 ேசர்த் க்	 ெகாள்ள	 இய ம்.	 ெபா ள்
என்பத ள்	திடப்ெபா ள்,	திரவப்ெபா ள்,	வா ப்ெபா ள்	மட் மல்லாமல்	ேவ 	பல
ண்ெபா ள்கைள ம்	 உள்ளடக்கலாம்.	 விண்மீன்கள்	 தலியன	 றித்த

வானவியல்	ஆய் ம்	 இதற் ள்	 வந் 	 வி ம்.	 தாவரங்கள்,	 விலங் கள்	 தலிய
உயிரினங்கள்	 றித்த	 ஆய் ம்	 இத ள்	 அடங் ம்.	 றச் ழ க் 	 ஏற்றவா
மனிதன்	 உள்பட	 எல்லா	 உயிரினங்க ம்	 எவ்வா 	 தம்ைம	 தக	 அைமத் க்
ெகாள்கின்றன	 என்ற	ஆய் ம்	 இதில்	 ேச ம்.	 விலங் 	 தலிய	 உயிரினங்களின்
உடம் க் ள்	நைடெப ம்	ேவதியியல்	ெசயல்பா கைள ம்	ேசர்த் க்	ெகாள்ளலாம்.	

இயற்ைக	 விஞ்ஞானம்	 றித் 	 எங்கல்ஸ்	 இங் 	 றிப்பிட்டா ம்,	 அறிவியல்
கண்ேணாட்டத்ைத	தனக் ள்	விரிவாகக்	ெகாண் க்கிற	எத்தைகய	ஆய்ைவ ம்
ெபா ள் தல்வாத	 ஆய் 	 என	 நாம்	 க த	 ம்.	 மா டவியல்,	 ச கவியல்
ஆகிய	ஆய் கள்	இத்தைகயைவ.	

ம்பம்,	உடைம,	அர 	 தலியைவ	எவ்வா 	ேதான்றி	நிைல	ெப கின்றன	என்ற
ஆய் 	ச கவியல்	ஆய் .	சாதி,	மதங்கள்,	சடங் கள்	 தலியவற்றின்	ேதாற்றம்
மற் ம்	 நிைலேப 	 றித்த	 ஆய் க ம்	 ச கவியல்	 ஆய் கள்.	 வர்க்கங்கள்
மற் ம்	 ச கப்	 பிரி கள்	 இவற் க்கிைடயிலான	 உற கள்	 றித்த	 ஆய் க ம்
இத ள்	 அடங் ம்.	 இைதப்	 ேபாலேவ	 கைல	 மற் ம்	 இலக்கியங்கள்
ேதான் வதற்கான	 ச க	 நிலவரங்கள்	 றித்த	 ஆய் க ம்	 ச க	 இயலி ள்
அடங் ம்.	உளவியல்	ஆய் ம்,	அறிவியல்	கண்ேணாட்டத் டன்	நைடெபற	இய ம்.



மன	 ேநாய்கள்	 தலியவற் க் 	 காரணமான	 ம்பம்	 மற் ம்	 ச கச்	 ழல்
றித்த	 ஆய்ைவ ம்	 அறிவியல்	 கண்ேணாட்டத் டன்	 ெசய்ய ம்.	 இைவ

அைனத் ேம	வரலாற் 	 ழல்	 பற்றிய	ெபா ள்	 தல்வாதக்	கண்ேணாட்டத் ள்
அடங் ம்.	

ஒவ்ெவா 	 ைறயி ம்	 நைடெப ம்	 அறிவியல்	 ஆய்வின்	 லம்	 திரட்டப்ப ம்
ெபா 	 விதிகைள	 இயங்கியல்	 விதிக க் ள்	 அடக்கி	 இந்த	 இயங்கியைல
ெமய்யியல்	என் 	மார்க்சிய	அறிஞர்கள்	 றிப்பி கின்றனர்.	ெபா விதிக க் ள்
இயங்கியைல	 காண	 ம்	 என்பைத	 நாம்	 ம ப்பதற்கில்ைல.	 ஆனால்
இயங்கியைல	 ஆய் 	 ெநறிெயன	 றிப்பிடலாேம	 அன்றி	 ெமய்யியல்	 எனக்
ற யா .	 எங்கல்ஸ்	 றியப 	 அறிவியல்	 ஆய் களின்	 வில்	 ெமய்யியல்

தனக்கான	இடத்ைத	விட் க்	ெகா த் த்	தான்	இல்லாமல்	ேபாய்விட	ேவண் ம்.	

பிரபஞ்சம்	 பற்றிய	 ஆய்வில்	 இன் ம்	 வி படாத	 திர்கள்	 நிைறயேவ	 உள்ளன.
அறிவியல்	என் 	 றிப்பிடப்ப ம்	எந்தத்	 ைறயி ள்	 ேம ம்	ேம ம்	 உண்ைமகள்
ேத 	 ஆய் கள்	 நைடெப கின்றன.	 ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	 தன்ைனப்	 பற்றிய
ஆய்வில்	 என் 	 	 ெப ம்	 என்ப 	 றித் 	 இப்ெபா 	 எைத ம்
ெசால்ல யா .	 ைற	 வைகக ம்,	 ைறக க் 	 இைடயிலான	 ஆய் ம்
ெதாடர்ந் 	 வளர்ச்சி	 ெப கின்றன.	 உயிரித்	 ெதாழில் ட்பம்,	 கணிணி	 றித்த
ஆய் கள்	மிக	அண்ைமக்	காலத்தில்	தான்	ெதாடங்கப்	ெபற் 	உள்ளன.	உடலியல்
றித்த	 ஆய்வில்	 .என்.ஏ.	 வைர	 படம்	 தயாரிப்ப 	 றித் 	 நம்பிக்ைகேயா

அறிஞர்கள்	 ேப கின்றனர்.	 தாவர	 இனங்கள்	 தலியவற்ைற	 நாம்	 வி ம் ம்
அள க் 	மாற்றி	அைமக்க	 ம்	என் ம்	 கின்றனர்.	 திய	உயிரினங்கைள
இனிப்	 பைடக்க	 ம்.	 மனிதர்க க் 	 வரக் ய	 ேநாய்கைள	 க வின்
உள்ளி ந்ேத	 கண்டறிந் 	 நீக்க ம்.	 டாலி	 ஆட்ைடப்ேபால	 மனிதர்கைள ம்
பைடக்க ம்.	

எவ்வள தான்	இ வைர	ஆய் கள்	நைடெபற்ற	ேபாதி ம்,	ஆய் கள்	என்றாவ
நிைற ெப ம்	 என் 	 ேதான்றவில்ைல.	 ஆகேவ	 எல்லாத்	 ைறகளி ள் ம்
மர்மங்க ம்,	 திர்க ம்	ெதாடர்ந் 	ெப கின்றன.	உளவியல்	 றித் 	இன் ம்
எவ்வளேவா	 ெதாைல 	 ெசல்ல	 ேவண் யி க்கிற .	 திர்க ம்	 மர்மங்க ம்,
ழப்பங்க ம்	 நில ம்	 காலம்	 வைரயி ம்	 ெதாடர்ந் 	 பல்ேவ

கண்ேணாட்டங்க க் 	 /	க த்தியல்க க் 	இடம்	இ ந்ேத	 தீ ம்.	ஒ 	நிகழ்
றித் 	 ஒன் க் 	 ேமற்பட்ட	 க த் க்க ம்,	 க த்தியல்க ம்	 நில ம்	 காலம்

வைரயி ம்	 அறிவியல்	 ஆய் 	 நிைற 	 ெபற்றதாகச்	 ெசால்ல யா .
இதன்	 காரணமாக	 ெபா ள் தல்வாத	 கண்ேணாட்டத்தி ள் ம்	 நிைற
சாத்தியமில்ைல.	 இங்ெகல்லாம்	 க த் 	 தல்வாத ம்	 தன்ைன	 எத்தைனேயா
வழிகளில்	 உயிர்ப்பித் க்	 ெகாள்ளேவ	 ெசய் ம்.	 இதன்	 காரணமாக	 நாம்	 இங்
ஒன்ைற	 உ தியாகச்	 ெசால்ல	 ம்.	 ெபா ள் தல்வாதக்	 கண்ேணாட்டம்தான்



எப்ெபா ம்	ெவற்றிெப ம்	என் 	ெசால்லிவிட	இயலா .	

அறிவியல்	ஆய் கள்	எனப்ப பைவ	ெபா வாகப்	 றநிைல	சார்ந்தைவ.	அகநிைலச்
சார் க் 	அறிவியல்	ஆய்வில்	இடம்	இல்ைல	என்ப 	ஒ 	ெபா விதி.	கல்,	மண்,
காற் ,	கதிரவன்	 தலிய	ஆய் க க் 	இந்தப்	ெபா 	உண்ைம	ெபா ந் கிற .
உயிரினங்கைளப்	 பற்றிய	ஆய் க் ம்	 ட	இந்தப்	ெபா 	 உண்ைம	ெபா ந்தலாம்.
ழ க் 	 எதிர்விைன	 த ம்	 ைறயில்	 எந்த	 ஒ 	 உயிர்	 இன ம்	 ஒன் க்

ேமற்பட்ட	 வைககளில்	 எதிர்விைன	 தர ம்.	 மனிதன்	 என் 	 வ கிறேபா ,
மனிதன்	த ம்	எதிர்விைன	 றித் 	எப்ெபா ம்	உ தியாகச்	ெசால்ல	 யா .
விலங் கள்	வா ம்	 ழல்	என்பைதக்	காட் ம்	மனிதன்	வாழ்கிற	 ழல்	என்ப
மிக,	 மிக	 விரிவான .	 விலங் கைளக்	 காட் ம்	 மனிதனின்	 ச க	 ஆக்கம்
விரிவான .	 மனிதன்	 தான்	 வர்க்கங்கள்	 என் ம்,	 மதங்கள்	 என் ம்,	 சாதிகள்
என் ம்	 ேபச ம்.	 மனித க் த்தான்	 வரலா 	 என்ப 	 இ க்கிற .	 ெமாழி
என்பத ள்	எத்தைனேயா	விந்ைதகைள	மனிதன்	உள்ளடக்கி	ைவத்தி க்கிறான்.
மனிதன்	 பைடத்த	 கைல	 இலக்கியங்கள்	 எத்தைனேயா	 ட்பங்க டன்
இயங் கின்றன.	 மனித க் 	 மட் ம்	 தான்	 தன்	 உணர் ண் .	 பிரபஞ்சப்
ெப ெவளி	 றித் ம்	 வரலாற்றின்	 விரி 	 றித் ம்	 மனிதன்	 மட் ேம	 உணர்
ெகாள்ள ம்.	 மனித க் 	 மட் ம்	 தான்	 விலங் கைளக்	 காட் ம்	 பல
அ க்கிலான	 மனம்	 உண் .	 மனிதன்	 ஆயிரம்	 ெதாழில்	 ெசய்யக் யவன்.
ற் க்கணக்கான	 நி வனங்கள்	 வழிேய	 வாழக் யவன்.	 எத்தைனேயா

ேப ணர் கள்	 இவ க் ள்	 ெபாங்கி	 எ கின்றன.	 இவன்	 எவ்வளேவா
பைடக்கிறான்.	 தனக்ேகற்றதாக	 உலகத்ைத	 பைடத் க்	 ெகாள்கிறவன்	 மனிதன்.
இவ க் ள்	தன்னியக்கம்	என	ஒன் 	இ க்கிற .	இவ க் 	மட் ேம	 தந்திர
உணர் ண் .	 பிரபஞ்ச	 இயக்கம்	 இவ க் ள்	 எப்ப ெயல்லாம்	 இயங் கிற
என்பைதத்	 தீர்மானமாகக்	 றிவிட	 இயலா .	 கதிரவ ம்	 விண்மீன்க ம்	 பிற
கிரகங்க ம்	 இவ க் ள்	 ஏற்ப த் ம்	 பதி கள்	 றித் 	 விரிவான	ஆய் கள்
ேதைவப்ப கின்றன.	

இயற்ைக	விஞ்ஞானங்கள்	 ன்ைவக் ம்	ஆய் 	 ைறகள்	 ச கவியல்	வரலா
தலியைவ	பற்றிய	ஆய் க் 	ேபா மானதாக	இ க்க யா .	உளவியல்	ஆய்
தலியவற்ைற	 ேமற்ெகாள் ம்ெபா 	 ேம ம்	 திய	 ஆய் 	 ைறகள்

ேதைவப்ப கின்றன.	மனித க் 	உள்	இயங் ம்	கைல	உணர் 	 தலிய	ஆய் கள்
இன் ம்	 ட்பமானைவ.	 நாைள	 வ வைத	 சில	 மனிதர்கள்	 ன் ட் ேய
உணர்கின்றனர்.	 ைறந்தள 	 ெமய்ைமகளிலி ந் 	 திய	 உண்ைமக க் த்
தா கிற 	மனிதமனம்.	இைச	என் ம்	பிரவாகம்	மனித க் த்தான்	சாத்தியம்.
வ ைம	 நிைலயில்	 தி வ ,	 ெபாய்	 ெசால்வ 	 தலியவற் க்கான
நியாயங்கைள	 ம த் 	 எல்ேலா க் மான	 வாழ் 	 றித் 	 மனிதன்
சிந்திக்கிறான்.	 தன 	 இன்பங்கைளத்	 றக்கிறான்.	 பிறர்	 நலத்திற்காக	 தன்
உயிைர	 இழக்க ம்	 ணிகிறான்.	 இப்ப 	 எல்லாம்	 மனிதன்	 இயங் வைத



வரலாற் க்	 காலம்	 வ ம்	 நாம்	 பார்க்கிேறாம்.	 காமம்	 என்ப 	 உடலியல்
ண் தல்	என்ற	 ேபாதி ம்	இதைனக்	காதலாக	மாற்றிக்	ெகாள்பவன்	மனிதன்;
ரண்பட்ட	 பலவற்ைற ம்	ஒ 	ெதா ப்பி ள்	இைணத் க்	காண்பவன்	மனிதன்.

ேபாட் 	 ெபாறாைம,	 வம் 	 வழக் கள்	 தலியைவ	 றச் ழலிலி ந் 	 வ ம்
தாக்கங்கள்	 என்றேபாதி ம்	 இவற்றிலி ந் 	 தன்ைன	 வி வித் க்	 ெகாள்ள

ம்	என் 	ெமய்ப்பிப்பவன்	மனிதன்.	அறம்	என்ற	ேப ணர்வில்	தன்ைன	இவன்
வ வைமத் க்	ெகாள்ள ம்	ெசய்கிறான்.	இைவ	எல்லாம்	இவன்	தனக் ள்	ெசய்
ெகாள்கிற	 ய	 இயக்கம்.	 வரலாற் க் ள்ளி ந் 	 தன்ைன	 இவன்	 எ ப்பிக்
ெகாள்கிறான்.	எதிர்நிைலகளிலி ந் ம்	பாடம்	ெப பவன்	இவன்.	

மனிதைனக்	 றித்த	 இத்தைகய	 சித்தரிப் 	 நமக் 	 எைத	 ெமய்ப்பிக்கிற .
இத்தைகய	 மனிதைன	அறிவியல்	ஆய்விலி ந் 	விலக்க	 யா .	 ச கவியல்
ஆய் ட	இத்தைகய	மனிதைனக்	கண்டறிந் 	ெசால்ல யா .	

மனித க் 	 உண 	 ேதைவ,	 உைட	 ேதைவ,	 இ ப்பிடம்	 ேதைவ,	 எந்தள க் த்
ேதைவ,	எந்த	வைகயில்	 ேதைவ	என்பைதப்	ெபா ள்	 தல்வாதக்	கண்ேணாட்டம்
விரித் ைரக்க	 ம்.	இவற்ைறெயல்லாம்	 ெப வதற் 	 மனிதன்	 என்ன	 ெசய்ய
ேவண் ெமன்பைத	 ெபா ள் தல்	 கண்ேணாட்டம்	 சித்தரிக்க	 ம்.
ேபாராட்டங்கள்	 ேதைவ.	 அர க்ெகதிராக,	 தலாளியத் க் 	 எதிராக
ேபாரா த்தான்	 மனிதன்	 தனக்கான	 உரிைமகைளப்	 ெபற	 ம்	 என்
ெபா ள் தல்வாதக்	 கண்ேணாட்டம்	 ற ம்.	 மனித க் 	 ஏற்ப ம்	 மன
ேநாய்க க் 	 ஆன	 ச கச்	 ழல்	 றித் 	 ெபா ள் தல்வாதம்	 ம்.
காமத்திற் 	 தீர் 	 றித் ம்	 ெபா ள் தல்வாதம்	 ெசால்ல ம்.	 கைல
இலக்கியங்கள்	 எைத	 எ த் ச்	 ெசால்லேவண் ம்	 என் ம்	 ெபா ள் தல்வாதம்
ெசால்லலாம்.	 வ ைம	 நிைலயில்	 ஒ வன்	 தி கிறான்;	 ெபாய்	 ெசால் கிறான்
என்பதற்கான	 நியாயங்கைள	 ெபா ள் தல்வாதம்	 எ த் ைரக் ம்.
இவ்வாெறல்லாம்	 றநிைல	 ஆய் க் 	 அ த்தம்	 த ம்	 ெபா ள் தல்வாதக்
கண்ேணாட்டம்	 மனிதனின்	 அகத்திற் ள்	 உரிைமேயா ,	 உ திேயா ,
நம்பிக்ைகேயா 	 ெசல்ல	 வதில்ைல.	 றத்ைத	 விளக் வேதா 	 உலகத்ைத
மாற் வ 	 றித் ப்	 ெபா ள்	 தல்வாதம்	 உரத் ப்	 ேப ம்.	 அகத்தி ள்
நைடெப ம்	எத்தைனேயா	அற் தங்கைளப்	ெபா ள் தல்வாதம்	ம க் ம்	அல்ல
ைறத் ப்	 ேப ம்.	 வள்ளலாைரேயா,	 சித்தைரேயா	 ெபா ள் தல்வாதம்	 கண்

ெகாள்ளா .	 தற்ெகாைல	 ெசய் 	 ெகாள்வ 	 ேதைவ	 இல்ைல	 என் ம்	 ெபா ள்
தல்வாதம்	அதற் ள்	ஆழ்ந் 	ெசல்ல	 ம்.	வாழ்க்ைகக் 	வசதிகள்	ேதைவ

என்ற	 வாதம்	 எளிய	 வாழ்க்ைகைய	 விளங்கிக்	 ெகாள்ளா .	 அன்ைபேயா
அறத்ைதேயா	 ெபா ள் தல்வாதம்	 ைமயாகப்	 ரிந் 	 ெகாள்வதில்ைல.	 ஒ
கைலஞ க் ள்	 நிக ம்	 பைடப்பியக்கம்	 இயக்கம்	 றித் 	 ெபா ள்
தல்வாதத்திற் 	 அதிகம்	 ெதரியா .	 தாய்ைம,	 ழந்ைதைம	 றித்

ெபா ள் தல்வாதம்	 எ ம்	 ெசால்வதில்ைல.	 இயற்ைகக் ள்	 மனிதன்	 தான்



கைரந் 	 வி வ 	 றித் 	 ெபா ள் தல்வாதத்திற் 	 எ ம்	 ெதரியா .
தனக் ள்	 இைறவைனக்	 கா ம்	 ஒ 	 பக்தனின்	 மனநிைல	 ெபா ள் தல்
வாதத்திற் த்	ெதரியா .	அேலாபதிையப்	 ரிந் 	ெகாள் ம்	ெபா ள் தல்வாதம்
சித்த	 ம த் வத்ைத	 ரிந் 	 ெகாள்ளா .	ஆன்மா	 என்ேறா,	ஆன்மீகம்	 என்ேறா
ஒ வர்	 ேப வைதப்	 ெபா ள் தல்வாதம்	 ஏற்கா .	இன் ம்	இைவேபால	ஆயிரம்
விவரங்கைள	நாம்	அ க்கிச்	ெசல்லலாம்.	

இைவ	எல்லாம்	ஏன்	ெபா ள் தல்வாதக்	கண்ேணாட்டத்தில்	அகப்ப வ 	இல்ைல
என்ற	 தன்ைமயான	காரணம்.	இதற் 	ெமய்யியல்	பார்ைவ	இல்ைல	என்ப தான்.
றத்திற் 	அ த்தம்	 த ம்	 ெபா ள் தல்வாதம்,	அகத்திற் ம்	அ த்தம்	 தந்
பார்ப்பதில்ைல.	 நான்	 யார்	 என்ற	 ேகள்வி	 மதவாதிகளின்	 ேகள்வி	 என்
ெபா ள் தல்வாதம்	 க ேம	 ஒழிய	 இதற் 	 மார்க்சிய	 ைறயிலான	 விைட
ேத வதில்	ெபா ள் தல்வாதம்	ஆர்வம்	ெகாள்வதில்ைல.	நவீன	ஓவியம்	என்ப
றித் ப்	 ெபா ள் தல்வாதம்	 ரிந் 	 ெகாள்வதில்ைல.	 இன்ெனா வரின்

க த்திய க் ள் ம்	 அதற்கான	 காரணம்	 இ க்க ம்	 என் 	 இவன்
நம் வதில்ைல.	தனக் ள்	இன்ெனா வைன	அ மதிப்பதில்ைல.	

வாழ்வின்	 இயக்கத்ைதப்	 ெபா ள் தல்வாதக்	 கண்ேணாட்டத்திற் ள்
அைடத் விட	 இயலா .	 வாழ்வின்	 இயக்கம்	 ஆழமான ,	 விரிவான .
வரலாற்ைறேயா,	 வாழ்ைவேயா	 இன் ம்	 ேதைவயான	 அள க் க் ட
விளக்க யாத	 நிைலயில்	 பல்ேவ 	 க த்தியல்க க் 	 இங் 	 இடம்	 உண்
என்பைதப்	 ெபா ள் தல்வாதம்	 ஏற்கேவண் ம்.	 அவற்ேறா 	 உற 	 ெகாண்
உைரயாட	 ேவண் ம்.	 எந்த	 ஒ 	 அறிவிய க் ள் ம்	 ற்றான	 அறி ேசகரம்
ஆவதில்ைல.	 எந்த	 ஒ 	 ேப ண்ைம ம்	 ெபாய்ைமயின்	 கைள	 உள்ளடக்கிேய
உள்ளன.	எல்லாேம	வரலாற் ச்	 ழ க் ள்	தான்	இ க்கின்றன,	இயங் கின்றன.
வரலாற் ச்	 ழல்	 வைத ம்	 எந்த	 ஒ 	 க த்திய ம்	 வசப்ப த்திக்
ெகாள்வதில்ைல.	ஒவ்ெவான்றி ம்	தனக் ரிய	 பாைதயில்	 பயணம்	ெசய்கின்றன.
வரலா 	 றித் ம்,	 வாழ்வியல்	 றித் ம்	 ேம ம்	 ேம ம்	 உண்ைமகள்
கண்டறியப்படலாம்.	 ெபா ள் தல்வாதக்	 கண்ேணாட்டம்	 ெகாண்டவன்தான்
உண்ைமயாக	 வாழ்கிறான்	 என் 	 ெசால்ல	 வதில்ைல.	 எந்த	 ஒ 	 மனித ம்
வாழ்ைவ	 சந்தித்தப ேய	 இ க்கிறான்.	 யரங்க ம்,	 ைமக ம்	 வாழ்வியல்
அ பவங்கள்.	 அ ப்ப ம்,	 அ ப வ ம்	 அ பவங்கள்.	 வ ைம ம்	 ட	 ஒ
அ பவம்தான்.	 தி வைத ம்	 ஒ 	 அ பவமாகக்	 ெகாள்ள ம்.	 என்ைன
நாேன	எவ்வள 	 ரிந் 	ெகாண்ேடன்	என் 	ெசால்வ 	சாத்தியமில்ைல.	என்ைனத்
தவிர	 இன்ெனா வைர	 எவ்வள 	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்	 என்ப ம்	 ேகள்வி.
இப்ப ேய	தான்	வாழ் 	பற்றி	 	திைசகளில்	ேத ச்	ெசல்ல	ேவண் ம்.	எனக்
அகப்பட்ட தான்	வாழ்க்ைக	 என்ேறா	 உலகம்	 என்ேறா	 ெசால்ல	 யா .	ஒன்ைற
இன்ெனான் க் ப்	பதிலாக	இடம்	மாற்றிக்	ெகாள்ள	இயலா .	 ரண்டல்	இல்லாமல்
எனக் 	 வாழ்வில்ைல.	 எனக் ள் ம்	 எத்தைனேயா	 ஒ க் ைறக் 	 இடம்



ெகா த் ள்ேளன்.	 எல்லாவற்றிலி ந் ம்	 என்ைன	 வி வித் க்	 ெகாள்ள
இயலவில்ைல.	 ேபாராடத்தான்	 ெசய்கிேறன்.	 ெவற்றி ம்,	 ேதால்வி ம்	 மாறி,	 மாறி
வ கின்றன.	

சி ளிக் ள்	 கடைலக்	 காண்கிேறன்.	 எனக் ள்	 எத்தைனேயா	 கன கள்,
காட்சிகள்.	இைவ	எல்லாம்	ெபா ள் தல்வாதத்திற் ள்	அடங் வதில்ைல.	ஆகேவ
ஒவ்ெவா 	 க த்தியைல ம்	 க த் 	 தல்வாதம்	 என் 	 ெசால்லி	 நம்மால்
இகழ்ந் விட	 யா .	 அதற் ள்	 இன் ம்	 உயிரியக்கம்	 இ க்கிற .	 இப்ப
எல்லாம்	 பார்ப்ப 	 ெமய்யியல்.	 ெபா ள் தல்வாதக்	 கண்ேணாட்டத்ைதக்	 கடந்
இப்ப 	 ெமய்யியல்	 இயங்க	 ம்.	 மார்க்சியம்	 மனிதைன	 இப்ப 	 விரிவாகப்
பார்க்க	 ம்.	 ெமய்யியல்	 என்ப 	 எல்லாவற்ைற ம்	 அதன்	 றத்திலி ந்
மட் மல்லாமல்	அதன்	 உள்ளி ந் ம்	 பார்க்கக்	 ய .	 ேநசம்	 மி ந்த	 மனிதன்
எல்லாவற்றின 	உள்ளியக்கத்தி ம்	கவனம்	ெகாள்வான்.	ஒ 	 ற்றவாளிைய,	ஒ
றவிைய,	 ஒ 	 தலாளிைய	 அவ க் ள்ளி ந் 	 பார்க்கத்தான்	 ேவண் ம்.

அப் றம்	 அவ க்காக ம்	 ேசர்ந் 	 அவேனா ம்	 ேசர்ந் 	 உலகத்ைத
மாற்றேவண் ம்.	 நட் 	 ர க் 	 மார்க்சியம்	 அ த்தம்	 தரேவண் ம்.	 பைக
ரண்பாட் ற் ள்ேள ம்	தன்ைன	 டக்கிக்	ெகாள்ள	 யா .	மார்க்சியத்திற்

வான ம்	ேவண் ம்;	 மி ம்	ேவண் ம்.	
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1.	 ‘மனத் க்கண்	 மாசிலன்	 ஆதல்,	 அைனத் 	 அறன்’	 என் 	 வள் வர்

றினார்.	 மனிதன்	 தன்	 மனத்தில்	 எந்த	 வைக	 மா ம்	 இல்லாதவனாக
இ ப்ப தான்	அறம்	என்ப 	வள் வர்	க த் .	மா கள்	அல்ல 	 ற்றங்கள்
எைவ	என்ப 	 றித் ம்	வள் வர்	 கிறார்.	 ‘அ க்கா ,	அவா	ெவ ளி,
இன்னாச்	 ெசால்’	ஆகிய	 மா கைள	 மனத்திலி ந் 	 நீக்கிச்	 ெசய்வ தான்
அறம்	 என் 	 ம்	 வள் வர்,	 ‘காமம்,	 ெவ ளி,	 மயக்கம்’	ஆகியவற்றின்
ெபயர்க ம்	 டக்	ெக ம்ெபா 	மனித க் 	வ ம்	ேநாய்கள்	 ன்பங்கள்
நீங் ம்	என்கிறார்.	மனத்திற் ள்	வ ம்	மாக்கள்	அல்ல 	 ற்றங்கள்	 பற்றிய
பட் யைல	விரித் ப்	பயனில்ைல.	மயக்கம்	என்ப 	அறியாைம.	அவா	என்ப
ெபா ள்பற் .	உடல்	இன்பெவறிைய	காமம்	என்ப 	ெபா ந் ம்.	ெபா ள்	பற்
காரணமாக	 கள 	 தலிய	 ற்றங்கள்	 நிகழ்கின்றன.	 மனிதன்	 ெபாய்
ெசால் கிறான்,	 பிறைர	 வஞ்சிக்கிறான்.	 ெகாைல	 தலிய	 வன் ைறகளில்
ஈ ப கிறான்.	 இைவ	 அைனத்ைத ம்	 மா கள்	 என் 	 ெதா த் க்
ெகாள்ளலாம்.	 இைவ	 என் 	 ேதான்றின,	 இைவ	 இல்லாமல்	 மனித	 ச கம்
வாழ்ந்தி க்க	 மா?	வாழ மா?	இவ்வைகக்	 ற்றங்கள்	இல்லாத	ஒ
ச கம்	என்றாவ 	சாத்தியமா?	அன் ,	அறம்	என் 	ெசால்லிச்	ெசால்லி	மனித
மனத்ைத	 ய்ைம	 ெசய் 	 ெகாள்ள	 இய மா?	 இவ்வாெறல்லாம்	 நமக் ள்
ேகள்விகள்	 எ கின்றன.	 இைவ	 பற்றிய	 ஆய்ைவ	 அறவியல்	 என் 	 நாம்
றிப்பிடலாம்.	 இப்ப 	 ஒ 	 அறவியல்	 மார்க்சியத்திற் ண்டா	 என்ற

ேகள்விைய ம்	இத் டன்	ேசர்த் க்	ெகாள்ேவாம்.	

2.	 மார்க்சியம்	 சமதர்மம்	 என்ற	 ஒ 	 ச க	 /	 ெபா ளியல்	 அைமப்ைப	 ன்
ைவக்கிற .	 மனிதர்	 மத்தியில்	 வரலாற் க்	 காலம்	 வ ம்	 நிலவிய
ஏற்றத்தாழ் கள்	 ஒழிய	 ேவண் ம்,	 ஒழிக்கப்பட	 ேவண் ம்	 என்பைத
மார்க்சியம்	 வற் த் கிற .	 ச தாயம்	 வர்க்கங்களாக
பிள பட்டதிலி ந் தான்,	மனிதர்	மத்தியில்	வம் ம்,	வழக் க ம்,	ேபாட் ம்
ெபாறாைம ம்,	ெபாய் ம்	கள ம்	ேதான்றின	என் 	மார்க்சியம்	ெசால் கிற .
வரலாற் க் 	 ற்பட்ட	ஆதிப்ெபா ைமச்	 ச கத்தில்	 தனி	 உடைம	இல்ைல,
அர 	 அதிகாரம்	 இல்ைல.	 ஆதிப்	 ெபா ைமச்	 ச கத்தில்	 மனிதர்கள்
இயற்ைகேயா 	 ஒன்றியி ந்தார்கள்.	 ச கத்தில்	 பிள கள்	 இல்லாத
நிைலயில்	 தாங்கள்	 வா ம்	 இனக் 	 ச கத்ேதா 	 ஒன்றியி ந்தார்கள்.
அவர்கள்	தனிமனிதர்களாக	இல்ைல.	அவர்க க் ள்	மனச்சிக்கல்	இல்ைல.



இயல்பாகேவ	 அவர்கள்	 அைனவ ம்	 ேசர்ந் 	 உைழத்தார்கள்,	 விைளைவப்
பகிர்ந் 	 ெகாண்டார்கள்.	 பகிர்வில்	 தியவர்க க் ம்,	 ழந்ைதக க் ம்
ன் ரிைம	உண் .	இந்தச்	ச கச்	 ழலில்	அறம்	என்ற	சிக்கல்	எழவில்ைல.	

ஆதிப்	ெபா ைமச்	 ச கம்	 ம்பம்	தனி	 உடைம,	அர 	 தலியவற் க் 	இடம்
ெகா த் 	 மைறந்த .	 இயற்ைகைய	 சிலர்	 இயன்ற	 அள க் 	 வசப்ப த்திக்
ெகாண்டார்கள்.	 தனி	 உடைம	 ேதான்றிய .	 தனி	 உடைமைய	 பா காப்பதற் ம்
ேம ம்	 விரி ப த் வதற் ம்	 ஆ தங்க ம்	 பைடக ம்	 ேதைவப்பட்டன.	 அர
அதிகாரம்	ேதான்றிய .	

காலப்ேபாக்கில்	 நாம்	 இன் 	 நாகரிகம்	 என் 	 ெசால் ம்	 ைறயிலான	 வளர்ச்சி
ஏற்பட்ட .	 (இ 	 வளர்ச்சிதானா	 என்ற	 ேகள்விக் ம்	 இங் 	 இடம்	 உண் ).
தனிக் ம்பங்கள்	 ேதான்றின.	 ன்ைனய	 ச கத்தில்	 ெபண் க் 	 இ ந்த
தன்ைம	 இப்ெபா 	 இல்ைல.	 ஆண்	 ஆதிக்கம்	 ேதான்றிய .	 ச கத்தில்

ெதாடர்ந் 	 பிரி க ம்,	 பிள க ம்	 ேதான்றின.	 ஏற்றத்தாழ் க க் 	 ச கம்
இடம்	ெகா த்த .	உலகம்	இரண்டாயிற் .	ஒ 	பக்கம்	அதிகாரம்,	உடைம	மற் ம்
வன் ைறகள்.	 இன்ெனா 	 பக்கம்	 வ ைம	 தலிய	 நிலவரங்கள்.	 இத்தைகய
ழலில்	 தான்	 வம் 	 வழக் க ம்	 ேதான் கின்றன.	 சட்டங்க ம்	 நீதிக ம்

ேதான் கின்றன.	 உடைமயாள க் 	 ஒ 	 நீதி,	 உடைமயற்றவ க் 	 ஒ 	 நீதி.
இப்ப த்தான்	அறம்	இரண்டாகிற .	வ த்தவனின்	 நியாயம்	ெவற்றி	ெப கிற .
இைளத்தவன்	 ச கத்திலி ந் ம்,	 தனக் ள் ம்	 ஒ ங் கிறான்.	 இவ க் ள்
ேகள்விகள்	 எ கின்றன.	இைவ	 எல்லாம்	 எப்ப 	 ேநர்ந்தன.	 மனிதர்கள்	 மத்தியில்
நாகரிகம்	 என்ற	 ெபயரால்	 இப்ப 	 ஒ 	அநாகரிகம்	 ேதைவதானா?	 ன் 	 மனித
உற கள்	நம்	ைகக் 	எட் ம்	ெதாைலவில்	இ ந்தன.	இப்ெபா 	எல்லாேம	மாறிக்
ெகாண் க்கின்றன,	 எல்லாேம	 ெதாைலந் 	 ேபாகின்றன.	 ெதாைல ரத் க் ச்
ெசல் கின்றன.	இவற்ைற	இனி	எட் ப்	பி க்க மா?	என் 	இந்தத்	 யரங்கள்
தீ ம்	 இப்ப 	 மனத்தில்	 ேகள்விகள்.	 கட ள்,	 ஆன்மா	 பற்றிய	 ேபச் க்கள்.
ேம லகம்,	 கீ லகம்,	 பாவம்	 ண்ணியங்கள்	 பற்றிய	 ேபச் க்கள்.	இந்த	 உலகியல்
வாழ்ைவ	இனிச்	சகித் க்	ெகாள்ள யா .	நா 	நமக் 	 ேவண்டாம்,	நாகரிகம்
ேவண்டாம்.	கா க க் ச்	ெசல்ேவாம்.	 றவிகள்	ஆேவாம்,	ச கத்திற் ள்	வந்
விட்ட	 இந்த	 ெந ப்ைப	 மற் ம்	 யைலத்	 தனிக்கத்	 தவம்	 ெசய்ேவாம்.	 நமக்
உடைமகள்	ேவண்டாம்.	அதிகாரம்	ேவண்டாம்.	நமக் ள்	அைமதி	ேவண் ம்,	அன்
ேவண் ம்.	 க ைண	 ேவண் ம்.	இவற்ைற	 நமக் ள்	 நிரந்தரப்ப த்திக்	 ெகாள்ள
கட ைளத்	 ேத ேவாம்.	 ஆன்மாைவக்	 கண்டைடேவாம்.	 ஒ வ க் 	 அவன
அதிகாரத்திற் க்	 கட் ப்பட் 	 அவ க்ேக	 தன 	 உடைலக்	 ெகா த் ,
அவ க்காகக்	 ழந்ைதகள்	 ெப ம்	 வாழ்க்ைக	 நமக் 	 ேவண்டாம்.	 கற் 	 என்
ெசால்லி	ஆண்	விதிக் ம்	கட் ப்பா கைள	ஏற் க்	ெகாண் ,	தன்னிைல	 றந்
வா ம்	மைனவியரின்	வாழ்க்ைக	நமக் 	ேவண்டாம்	என் 	ெசால்லி	சில	ெபண்கள்
பரத்தைமையத்	த விக்	ெகாண்டனர்.	இனி	கள 	மனத்திற் 	இடம்	இல்ைல,	கற்



மணம்	 என்ற	ெபயரில்	 சடங் க ம்	விதி ைறக ம்	வந் விட்டான்.	வழக் ைற
மன்றங்கள்,	 தீர்ப் க்கள்,	 நியாயங்கள்	 என	 ேதான்றி	 அைவ	 ெதாடர்கின்றன.
இைவெயல்லாம்	 எப்ப த்	 ேதான்றின?	 என்ற	 ஓயாத	 ேகள்விகள்	 மனிதனின்
மனத்ைதக்	 ைடகின்றன.	அறம்,	நீதி,	ேநர்ைம,	நன்ைம,	 ய்ைம,	இனிைம,	அழ
என்ெறல்லாம்	 இனிப்	 ேபச	 ேவண் யி க்கிற .	 ஆராய	 ேவண் யி க்கிற .
கிைடத்த	 விைடகள்	 ேபா மானைவயாக	 இல்ைல.	 திய	 விைடகள்
ேதைவப்ப கின்றன.	 நிரந்தரமான	 உண்ைம	 தட் ப்படவில்ைல.	 உண்ைம
த மா கிற .	 கிைடத்த	 விைடகள்	 ைகந விப்	 ேபாகின்றன.	 திய	 விைடகள்
கிட்டாத	நிைலயில்	 ழப்பங்கள்,	மயக்கங்கள்	ேநர்கின்றன.	இரண் 	நீதி,	இரண்
அறங்கள்	 ேபசப்ப கின்றன.	 இகத் க் 	 ஒ 	 நீதி.	 பரத்திற் 	 இன்ெனா 	 நீதி.
ஆ க் 	ஒ 	 நீதி.	ெபண் க் 	இன்ெனா 	 நீதி.	இல்லறத்தா க் 	ஒ 	 நீதி.
றவிக் 	இன்ெனா 	 நீதி.	அரச க் 	ஒ 	 நீதி.	அ ைமக் 	இன்ெனா 	 நீதி.

வணிக க் 	ஒ 	 நீதி.	கள்ள க் 	இன்ெனா 	 நீதி.	ஒவ்ெவா 	சாதிக் ம்	ஒ
வைக	 நீதி.	 இவ்வாெறல்லாம்	 நீதி ம்	 அற ம்	 ரண்பட்ட	 நிைலயில்	 ெதாடர்ந்
ேதடல்கள்	 நிகழ்கின்றன.	 மனிதன்	 ஓய்ந் 	 விட யா .	 ஆதிப்ெபா ைமச்
ச கத்தின்	 நீதி	 அழிந் 	 விட யா .	 இயற்ைகேயா ம்,	 ச கத்ேதா ம்,
தன்ேனா ம்	 ஒத் 	 வாழ்ந்த	 அந்தப்	 பழங்காலத் 	 நியதிைய	 மறக்க யா .
சான்ேறார்கள்	இன் ம்	அந்த	நீதி	பற்றிச்	ெசால் கிறார்கள்.	இலக்கியங்கள்	அந்த
நியதிைய	தி ம்பத்	தி ம்ப	நமக் 	நிைன ப த் கின்றன.	கட ள்	என்ப 	 ட
அந்த	 நீதிையத்தான்	 தனக் 	 உட்ெபா ளாகக்	 ெகாண் க்கிற .	 கட ளின்
ழந்ைதகள்	 நாம்.	 அவர்	 நமக் த்	 தந்த 	 இந்த	 உலகம்/	 இயற்ைக.	 மனிதர்

அைனவ ம்	சேகாதரர்கள்	கட ளின்	 ழந்ைதகள்.	நமக் ள்	தனி	உடைம	ேதைவ
இல்ைல.	நமக் ள்	பிரிவிைனகள்	ேதைவ	இல்ைல.	ேமேலார்	கீேழார்	என் 	நமக் ள்
பிள கள்	ேவண்டாம்.	நாம்	ேசர்ந் 	உைழப்ேபாம்.	பகிர்ந் 	ெகாள்ேவாம்.	விைளச்சல்
சிறிெதனி ம்	பகிர்ந் 	ெகாள் தலில்	ேபரின்பம்.	நமக் ச்	சமத் வம்	ேவண் ம்.
சமதர்மம்	ேவண் ம்.	சமதர்மச்	 ழலில்	ேபாட் 	ெபாறாைமக க் 	இடம்	இல்ைல.
மனத்தில்	மா க க் 	இடம்	இல்ைல.	மனிதன்	இயற்ைகேயா ம்,	ச கத்ேதா ம்,
தன்ேனா ம்	ஒன்றியி ப்பான்.	இவன்	 உயிர்கைள	 ேநசிப்பான்.	எல்ேலா க்காக ம்
இவன்	 உைழப்பான்.	 தன்ைன	 விட் க்	 ெகா ப்பதில்	 ேபரின்பம்	 காண்பான்.
இப்ெபா 	 இவ க் 	 ெவளியிலி ந் 	 இவைன	 கட் ப்ப த் ம்	 அதிகாரம்
ேதைவ	 இல்ைல.	 இவன்	 தனக் ள்	 நிைறவாக	 இ ப்பான்.	 இவ க் ள்	 அறம்
இயல்பாக	 இயங் ம்.	 இவ க் ள்	 கட ள்	 ஐக்கியப்ப வார்.	 இவன்	 மனிதன்,
தன்ைன	 உணர்ந்த	 மனிதன்.	இவ க் ள்	வான ம்	காற் ம்	வந் 	 ேபாகின்றன.
எல்லாவற்றிற் ம்	 தனக் ள்	 இடம்	 த கிறான்	 இவன்.	 எல்லாவற்ேறா ம்	 இவன்
கலந்தி க்கிறான்.	 ரண்கள்	 இவ க் ள்	 இல்ைல.	 இவ க் ள்	 பைகைம
இல்ைல.	

3.	 அறவியல்	 றித் 	 மார்க்சியத்தின்	 ஆய்ைவ	 இப்ப த்தான்	 ெதா த் ச்
ெசால்ல	 ம்.	 சமதர்மம்	 என்பத ள் ம்	 ஏற்றத்தாழ் க் 	 இடம்	 உண் .



ஏற்றத்தாழ்வில்லாமல்	வரலாற்றில்	இயக்கம்	இல்ைல	என்பைத ம்	மார்க்சியம்
ஒப் க்	 ெகாள்கிற .	 ஆனால்	 இந்த	 ஏற்றத்தாழ்வின்	 அள /	 விகிதம்/
ப நிைலகள்	 இயன்றவைர	 ைறவாக	 இ க்க	 ேவண் ம்	 என் 	 ேகட் க்
ெகாள்கிற 	மார்க்சியம்,	வர்க்கங்கள்	இ க் ம்வைர	தனிஉடைம	இ க் ம்,
அர 	அதிகாரம்	இ க் ம்.	வர்க்கப்	 ேபாராட்டங்கள்	வழிேய	தனி	 உடைமைய
மற் ம்	 அர 	 அதிகாரத்ைதக்	 கடந் 	 ெசல்ல	 ேவண் ம்.	 கடந் 	 ெசன்ற
நிைலயில்	 தான்	 ச கம்	 தனக் ள்	 ற்றான	 ஒ ங்கிைணைவப்	 ெப ம்.
ஏற்றத்தாழ் கள்,	வர்க்க	 ரண்பா கள்	அறேவ	இல்லாத	ச கத்ைதத்தான்
கம் னிச	 ச கம்	 என் 	 மார்க்ஸ்	 றிப்பிட்டார்.	 இ பற்றி	 மார்க்ஸ்	 தந்த
இரத்தினச்	 க்கமான	ஒ 	க த் ைரைய	இங் 	 றிப்பிடலாம்.	

	

“காைலயில்	 உடல்	 பயிற்சிக்காக	 ேதாட்ட	 ேவைல.	 பிற்பகல்	 இளம்	 ெவயிலில்
மீன்பி த்தல்.	 மாைலயில்	 ன்	இரவில்	இைச	 மற் ம்	 நடனம்”	இப்ப 	 மனிதர்கள்
கம் னிச	ச கத்தில்	வாழ்வார்கள்	என் 	மார்க்ஸ்	கற்பைன	ெசய்தார்.	ஐேராப்பிய
ச கச்	 ழலில்	 மார்க்ஸ்	 வாழ்ந்தார்	 என்பைத	 நிைனவில்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.
ஆகேவதான்	 இளம்	 ெவயிலில்	 மீன்பி த்தைல	 ஒ 	 ெபா 	 ேபாக்காக	 மார்க்ஸ்
றிப்பி கிறார்.	 (மீன்	 பி த்தல்	 சரிதானா?	 என் 	 நம்	 ழலிலி ந் 	 நாம்	 ேகட்

ைவப்ேபாம்).	இயந்திரங்கேள	மனித க் த்	ேதைவயான	எல்லாவற்ைற ம்	உற்பத்தி
ெசய் 	 த ம்.	 மனிதன்	 உைழக்க	 ேவண் யதில்ைல.	 ஆகேவ	 மனிதன்
உடற்பயிற்சியில்	ஈ ப கிறான்.	உடல்	ஆேராக்கியத்திற் 	இ 	அவசியம்.	

ேசாசலிச	ச கம்	எத்தைகய 	அ 	எப்ப 	மா ம்	என்ற	ேகள்விக் 	ெலனின்	தந்த
பதில்.	“ ைள	உைழப் க் ம்	உடல்	உைழப் க் ம்	ேவ பா 	இரா ;	கிராமத்திற் ம்
நகரத்திற் ம்	 ேவ பா 	 இல்ைல”.	 இத்தைகய	 ச கம்	 நமக் த்	 ேதைவ.
ஆணாதிக்கத்திற் 	இடம்	இல்லாத	ச கம்	என்ெறல்லாம்	இந்த	வர்ணைனகைள
நமக் ள்	 விரி 	 ெசய் 	 ெகாள்ளலாம்.	 அர 	 இ க் ம்	 வைர	 அன்னியமாதல்
இ க் ம்.	மதம்	இ க் ம்	என் 	மார்க்ஸ்	 றியி க்கிறார்.	அர 	 ற்றாக	உதிர்ந்
விட	 ேவண் ம்.	 இந்நிைலயில்	 மக்கள்	 தம்ைமத்தாேம	 யநிர்வாகம்	 ெசய்
ெகாள்வர்	என்றார்	மார்க்ஸ்.	

4.	 இப்ப 	 ஒ 	 ச கம்	 என்றாவ 	 சாத்தியப்ப மா?	 என்ற	 ேகள்விைய
இப்ெபா ைதக் 	 ஒ க்கிைவத் 	 அதற் 	 ன்	 இன்ெனா 	 ேகள்விைய
நமக் ள்	 எ ப்பிக்	 ெகாள்ளலாம்.	 தனி	 உடைம,	 அர ,	 ம்பம்	 தலிய
நி வனங்கள்,	இைவ	ேபாலேவ	மதம்,	கட்சி	 தலிய	நி வனங்கள்,	இல்லாமல்
மனித	 ச கம்	 வாழ்ந்தி க்க	 மா?	 இைவ	 எப்ெபா ேம	 தீங்
ெசய்தைவ	 தாமா?	 இத்தைகய	 ேகள்விக க் 	 மார்க்சியம்	 த ம்	 பதில்
என்ன?	



ஆதிப்	 ெபா ைமச்	 ச கம்	 என்னதான்	 ேமன்ைம	 உைடயதாய்	இ ந்த	 ேபாதி ம்
அ 	தன்ைனத்	தக்கைவத் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	இனக்	 க்க க் 	இைடயில்
ேமாதல்கள்	இ ந்தன.	ஒ 	இனக் வின்	 பிரேதசத்ைத	இன்ெனா 	இனக்
வசப்ப த்திக்	 ெகாண்ட .	 இனக் க்க க்கிைடயில்	 சிறிய	 அளவிேல ம்
ேபார்கள்	 நைடெபற்றன.	இதற்காகச்	 சிறிய	அளவில்	 பைடப்பிரி கள்	 ேதான்றின.
கல்	 தலிய	 ஆ தங்கள்	 தயாரிக்கப்பட்டன.	 இைதத்	 ெதாடர்ந் 	 தனி	 உடைம
ேதான்றிய ,	அதிகாரம்	ேதான்றிய .	இனக் 	ச கத்தில்	ேதைவயான	உற்பத்தி
இல்ைல.	 ேவளாண்ைம	 லம்	 உண 	 உற்பத்திையப்	 ெப க்க	 ேவண் ம்	 இப்ப
ஒவ்ெவான்றாக	ெதாடங்கிய	ெபா 	நாகரிகம்	ேதான்றிய .	நகரங்கள்,	வணிகம்,
ேபாக் வரத் 	 என்பன ம்	 வந்தன.	 இனக் 	 ச கத் 	 மனிதன்	 தனக் ள்
ஒன்றியி ந்தான்	 என்ப ம்	 உண்ைமதான்.	 தனக் ள்	 இவன்	 தாவரம்	 ேபால்
இ ந்தான்,	இடம்	விட் 	ெபயராமல்	இ ந்தான்.	

நாகரிக	 மனிதன்	 பல	 ெதாழில்களில்	 ஈ பட்டான்.	 அவன 	 லன்கள்	 வளர்ச்சி
ெபற்றன.	 லன்களின்	 நீட்சியாக	 க விகள்	 பைடத்தான்.	 இவ க் ள்	 ெமல்ல,
ெமல்ல	 உலகம்	 ைழந்த .	 இயற்ைகைய	 ெதாடர்ந் 	 மாற்றினான்.	 விலங் கள்
தாவரங்கள்	 தலியவற்ேறா 	இவன்	உற 	ெகாண்டான்	ெசயல்பட்டான்.	உலகத்ைத
இவன்	மாற் ம்	ெபா ேத	தன்ைன ம்	மாற்றிக்	ெகாண்டான்.	இவ க் ள்	மனித
ஆ ைம	 ெமல்ல,	 ெமல்ல	 வளர்ச்சி	 ெபற்ற .	 இவன 	 இன்பங்க ம்	 அதிகம்.
இவன்	 எதிர்ெகாண்ட	 ன்பங்க ம்	 அதிகம்.	 ன்பங்கள்	 /	 தைடகள்	 /
ெந க்க கள்	 தலியவற்ைறத்	 தகர்த் க்	 ெகாண் 	 ன்	 ெசல் ம்ெபா ேத
தனக் ள்	 பல்வைகத்	 திறன்கைள ம்,	 விரிவான	 பார்ைவகைள ம்	 ெபற்றான்.
எல்லாவற்ைற ம்	 ரிந் 	ெகாள் ம்	 ைறயில்	இவன்	ேகள்விகள்	ேகட்டான்.	நான்
எப்ப த்	 ேதான்றிேனன்?	 உலகம்	 ேதான்றிய 	 எப்ப ?	 பிரபஞ்சம்	 எவ்வா
இயங் கிற ?	 ன்பங்க க் 	என்ன	காரணம்?	மனிதன்	ஏன்	சாக	 ேவண் ம்?
ேநாய்	ெநா கள்	எவ்வா 	வ கின்றன?	என்ைன	யார்	பைடத்தார்?	என்	வாழ் க்
என்ன	அர்த்தம்?	 கட ள்	 ஏன்	இவற்ைற	 எல்லாம்	 ெசய்கிறார்?	 நன்ைம	 தீைமகள்
எவ்வா 	 ேதான்றின?	 இவ்வாெறல்லாம்	 மனிதன்	 தனக் ள்	 ேகள்விகைள
எ ப்பிக்ெகாண் 	ெவளியி ம்,	தனக் ள் ம்	ேத கிறான்.	கைலகள்,	கைதகள்,
தர்க்கங்கள்	எனப்	பைடக்கிறான்.	இந்தக்	ேகள்விகள்	 ல ம்	மனிதன்	தனக் ள்
விரிவைடகிறான்	 தன்ைனத்தாேன	 மாற்றிக்	 ெகாள்கிறான்.	 தன்ைனத்தாேன
ேசாதைனக க் 	உள்ளாக்கிக்	ெகாள்கிறான்.	

நா கள்,	 நகரங்கள்,	இனங்கள்,	ெமாழிகள்	 என் 	 பல	 பரிமாணங்களில்	 மனிதன்
விரிவைடகிறான்.	 கடல்கைளக்	 கடந் 	 ெசல்கிறான்.	 பல	 திைசகளில்	 மனிதன்
பயணம்	 ெசய்கிறான்.	 ேவளாண்ைம	 ேபாதவில்ைல.	 ெதாழிற் ரட்சி ம்
தலாளிய ம்	 ெதாடர்கின்றன.	 மன்னராட்சிைய	 ஒழிக்கிறான்.	 ேதசங்கள்

ேதான் கின்றன.	 ஜனநாயகம்	 என்ற	 ைறயில்	 அரசைமக்கிறான்.	 சமத் வம்
சேகாதரத் வம்	 என்ெறல்லாம்	 ேப கிறான்.	 இைவ ம்	 ேபாதவில்ைல.	 சமதர்மம்



இல்லாமல்	 யா 	என்ற	நிைலப்பாட் க் 	வந் 	ேசர்கிறான்.	 தலாளிகள்	இந்த
உலகத்திற் த்	 ேதைவ	 இல்ைல.	 உைழக் ம்	 மக்கேள	 அரசைமக்க	 ம்
என்ெறல்லாம்	 ேப கிறான்.	 ரட்சியில்	 ஈ ப கிறான்.	 ெப மிதமிக்க
சாதைனகைளச்	 ெசய்கிறான்.	 இரா வங்கள்,	 ேபார்கள்	 தலிய	 நாசங்க ம்
ெதாடர்கின்றன.	 இயற்ைக	 நாசமாகிற .	 வரலாற்றில்	 இன் 	 மனித க்
வாழ் ண்டா?	என்ற	ேகள்விைய	எதிர்ெகாண் 	தனக் ள்	திைகத் 	நிற்கிறான்.	

மிக	 மிகச்	 க்கமான	 மனித	 வரலா 	 றித்த	 றிப் க்கள்	 இைவ.	 மனிதன்
தன்ைனத்தாேன	 பைடத் க்	 ெகாள்ள	 ம்.	 மனிதனின்	 ஆ ைம	 மிக
விரிவான .	பல ைற	அ பவங்கள்	இவ க் ள்	இைணய	ேவண் ம்.	 யரங்கள்,
தைடகள்,	 ெந க்க கள்	 வழிேய	 இவன்	 தன்	 ஆற்றல்கைள	 ெப க்கிக்
ெகாள்கிறான்	தைடகைளத்	தகர்ப்பதன்	 லேம	இவன்	சக்திையப்	ெப கிறான்.	

5.	 உபரி	 மதிப் 	 இல்லாமல்	 ச கத்தில்	 வளர்ச்சி	 இல்ைல.	 உபரி	 மதிப்ெபன்ப
ரண்டல்	 மற் ம்	 ஒ க் 	 ைறயின்	 லம்	 ெபறப்ப கிற .	 உபரி	 மதிப்
தலாளியத்திற் ரிய	 விதி	 என்ற	 ேபாதி ம்,	 தலாளியத்திற் 	 ற்பட்ட

காலங்களி ம்	 ரண்டேலா 	 ஒ க் ைற ம்	 நிலவி	 வந்தி க்கின்றன.
பிரமி க ம்,	 தாஜ்மஹால்,	 தஞ்ைச	 ெபரிய	 ேகாயில்	 தலிய	 கட் டக்
கைலயின்	 அற் தங்க ம்	 உைழப்பாளிகைள	 ஒ க் வதன்	 லம்	 தான்
நிர்மாணிக்கப்பட்டன.	 உலகளவில்	 காணப்ப ம்	 மாெப ம்	 கட் டங்கள்
அறிவியல்	 வைகப்பட்ட	 ஆய் கள்,	 மாெப ம்	 அைணக்கட் க்கள்
தலியனெவல்லாம்	உைழக் ம்	மக்கள்	 மீ 	 ரண்டைலத்	திணித் த்	தான்

அைமக்கப்பட்டன.	இந்தியா	 தலிய	நா கைள ம்	அடக்கி	ஒ க்கி	இந்திய
மக்களின்	 ெசல்வங்கைளக்	 ெகாள்ைளயிட்டதன்	 விைளவாகத்தான்
ஐேராப்பாவில்	 ெதாழிற் ரட்சி	 தலியன	 ஏற்பட்டன.	 ெசவ்விந்தியர்கைள
ெகான் 	 ஒழித்ததன்	 விைளெவன் 	 தான்	 அெமரிக்க	 நாகரிக
ேமன்ைமையக்	 றிப்பிட	 ம்.	 ஆப்பிரிக்காவின்	 க ப் 	 இனத்தவைர
அ ைமப்ப த்தியதன்	விைள 	தான்	அெமரிக்க	நாகரிகம்.	

வரலாற்றின்	வளர்ச்சிக் 	இத்தைகய	அழித்ெதாழிப் க்கள்	ேதைவதானா?	என்ப
நிரந்தரமான	 ேகள்வி.	 தாஜ்மகாைலக்	 கட் வதில்	 ஈ ப த்தப்பட்ட	 உைழக் ம்
மக்கள்	 சிலவைக	 ெதாழில் ட்பங்கைள ம்,	 கைல ணர்ைவ ம்	 கற் க்
ெகாண் ப்பார்கள்	 என்ப 	 உண்ைமதான்.	 இந்த	 வைகயி ம்	 எத்தைனேயா
இழப் க்கள்	 வழிேய	 இவர்கள்	 மனித	 நாகரிகத்தில்	 ேமம்பட் 	 வ கிறார்கள்
என்பைத ம்	 நாம்	 ஒப் க்	 ெகாள்ளலாம்.	அேத	 சமயம்	 ெசவ்விந்தியைர	 ெகான்
ஒழித்ததில்	 எத்தைகய	 ேமன்ைமைய	 நாம்	 கற்பிக்க	 ம்.	 இந்தியாவின்
உயர்வைக	 நாகரிகத்ைத	 ஒழித்ததின்	 லம்தான்	 இங்கிலாந்தில்	 ெதாழிற் ரட்சி
சாத்தியமாயிற் .	 இைத	 எப்ப 	 நியாயப்ப த்த	 ம்.	 ச கத்தில்	 உச்சத்தில்
இ ந்த	 மன்னர்கள்,	 பைடத்தைலவர்கள்,	 பிர க்கள்	 தலியவர்கள்	தம்	 கேபாக



வாழ் க்காக ம்	 ஆடம்பரங்க க்காக ம்	 ேகா க்கணக்கான	 உைழக் ம்
மக்கைள	 வ ைம,	 ேநாய்கள்,	 அறியாைம	 தலிய	 ெகா ைமக க்
உட்ப த்தினார்கள்.	 ெபண்கைள	 நாசப்ப த்தினார்கள்.	 தம 	 ெப மிதமான
வாழ் க்காக ம்,	 தம 	 வீரம்,	 கழ்,	 ெப ைம	 தலியைவ	 நிைலநாட் க்
ெகாள்வதற்காக ம்	நா கள்	 மீ 	பைடெய த்தார்கள்.	நகரங்கள்	 தலியவற்ைற
அழித்ெதாழித்தார்கள்,	 கிராமங்க க் 	 தீ	 இட்டார்கள்.	 இவற்ைறெயல்லாம்
நாகரிகத்திற்கான	வளர்ச்சி	 என் 	 எப்ப 	ெமய்ப்பிக்க	 ம்.	 நா கைள	விட்
மக்கள்	 ரத்தப்பட்டார்கள்.	அகதிகளாய்	மக்கள்	அைலந்தார்கள்.	தம்	 ன்ைனய
வரலாற்ைற	 இழந்தார்கள்,	 பண்பா கைள	 இழந்தார்கள்.	 மன்னர்கள்
பைடத்தைலவர்கள்	 தலியவர்கள்	 இந்தள க் 	 ரண் ம்,	 ெகா ைம
ப த்தியி க்க ம்	 ேவண்டாம்.	 ெகாஞ்சம்	 க ைணேயா 	 இ ந்தி ப்பார்கள்
என்றால்	மனித	வாழ்வின்	தரம்	சற் 	உயர்ந்தி க் ம்.	

	

ெசவ்விந்தியர்கள்	 ெகால்லப்பட்டைதப்	 ேபாலேவ	 ெஜர்மனியில்	 தர்கள்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.	 இந்தியாவில்	 ேகா க்கணக்கான	 மக்கள்
தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்	 என்ற	 வைகயில்	 ைவக்கப்பட்டார்கள்.	 உலகில்	 நைடெபற்ற
ஆயிரக்கணக்கான	 ேபார்க க் 	 என்ன	 நியாயங்கைள	 ெசால்ல ம்.
இன் வைர	இரா வ	தயாரிப் க்கள்	ெதாடர்ந் 	ெப கின்றன.	 ேபார்கைள ம்
இரா வ	 தயாரிப் க்கைள ம்	 உலகிலி ந் 	 அகற்ற	 மானால்
ேகா க்கணக்கான	மக்களின்	வாழ்க்ைகத்தரம்	சிறக் ம்.	

கல்விச்	 ெசல்வங்கள்	 தலியைவகள்	 ெப ம்.	 இன் வைர	 ச கத்தின்	 உச்ச
நிைலயில்	 இ க் ம்	 மனிதர்கள்	 ேமன்ைமக்காக	 ச கத்தின்	 அ த்தளத்தில்
இ க் ம்	 மக்கள்	 தம்ைம	 ெதாடர்ந் 	 இழந் 	 வந்தி க்கிறார்கள்.	 கைடசியாக
வந்தி க்கிற	 உலகமயமாதல்	 றித் 	 நாம்	 இங் 	 விவரிக்க	 ேவண் யதில்ைல.
இந்த	 ேபாக்கின்	 உச்ச	 விைள 	 இயற்ைகயின்	 மீ 	 ஏற்ப த்தப்ப ம்	 ேபரழி .
இப்ெபா 	மனித	 நாகரிகேம	 ேகள்விக் ள்ளாகியி க்கிற .	ஒ 	சில	 நா கள்
சில	 லட்சம்	 மனிதர்கள்	 ேதைவக க்காக	 உலகேம	 அழி க் ள்ளா ம்	 நிைல
ேநர்ந் ள்ள .	 இதற்கான	 நியாயங்கள்	 அறங்கள்	 என் 	 எைத ம்
ெசால்வதற்கில்ைல.	 இத்தைகய	 ேபாக்ைக	 பாசிசம்	 என்ற	 ெபயரால்	 மட் ேம
றிப்பிட	 ம்.	 இந்தப்	 ேபாக்ேகா 	 ஒத் ைழக்கிற	 விஞ்ஞானிகள்,

அறிவாளிகள்,	ப ப்பாளிகள்,	நகரத் 	மக்கள்,	அரசியல்	கட்சிகள்	 தலியவர்கைள
நாம்	பாராட் ச்	ெசால்வதற் 	என்ன	இ க்கிற .	

மார்க்சியர்	 என்பவர்	 இத்தைகய	 அ த்தமான	 ேகள்விகைள	 ேகட்பதன்
காரணத்ைத	மற்றவர்	எளிதாகப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.	இத்தைகய	விரிவான,
அ த்தமான	 ேகள்விகளின்	 வழிேய	 மார்க்சியத்தின்	 அறஇயல்	 எவ்வா



ெசயல்ப கிறெதன்பைத	 நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.	 ஏகாதிபத்தியத்ைத
எதிர்த்தாக	 ேவண் ம்	 என்பதற்காக	 ேசாவியத்	 னியனில்	 நைடெபற்ற
எத்தைனேயா	 வைக	 அழித்ெதாழிப் க்கைள	 மார்க்சியத்தின்	 ெபயரால்	 நாம்
நியாயப்ப த்த	 யா .	 வன் ைறைய	 மார்க்சியன்	 எல்லாச்	 ழல்களி ம்
ெகாண்டாட	 யா .	 மார்க்சியத்தின்	 ெவற்றிக்காக	 அறெநறிகளிலி ந் ,
மார்க்சியன்	 பிறழ்ந் 	 ெசல்வைத	 நாம்	 ஏற்க யா .	 றிைய	 எய்த	 ேவண் ம்
என்பதற்காக	 ெநறிையக்	ைகவிட	 யா .	 நிரந்தரமான	அறம்	 என்ப 	இல்ைல
என் 	ெசால்லி	அறத்ைத	இகழ்ந் 	விட	 யா .	

6.	 மார்க்சியத்தி ள்	 நிரந்தரமான	அறத்திற் 	 இடம்	 உண்டா	 என்ப 	 றித்
இப்ெபா 	 பார்க்கலாம்.	அறத்தின்	 சில	 கள்,	ஒ க்க	ெநறிகள்	 என்
றப்ப ம்.	 இத்தைகய	 கள்	 காலத்திற் ம்	 இடத்திற் ம்	 ழ க் ம்

ஒத்த	 ைறயில்	மா வ 	 றித் 	நம்மால்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.	இதற்
ேம ம்	 காலந்ேதா ம்	 ெதாடர்ந் 	 வ கிற,	அறெநறி	 என் 	 ெசால்லத்தக்க
நீேராட்டம்	என் 	ஒன்ைற	மார்க்சியன்	இனம்	காண	 மா?	கட ள்	ஆன்மா
தலியைவ	 றித் ப்	 ேப கிற	 சமயவாதிகைளப்	 ெபா த்தவைர

இயற்ைகக் ள் ம்,	 மனித	 வாழ்வி ள் ம்	 ெசயல்ப கிற	 அறம்	 றித்
எளிதாகப்	 ேபசிவிட	 ம்.	 உடைம	இல்லாத	காலம்	இல்ைல.	அர 	இல்லாத
காலம்	 இல்ைல.	 வன் ைற ம்	 ேபார்க ம்	 மனித	 இயல்பிேலேய	 ஆழமாய்
ேவேரா 	 உள்ளன.	 காமம்	 இல்லாமல்,	 உடலியல்	 றித் 	 நாம்	 ேபச யா .
பசி ம்,	பா காப் ணர் ம்	மனிதைன	எத்தைகய	ெகா ய	ெசயல்	ேநாக்கி ம்

ண்ட	 ம்.	இைவெயல்லாம்	 நிரந்தரமான	மனித	இயற்ைக	என் 	சிலர்
நம் கிறார்கள்.	

உடைம,	அர 	 தலியைவ	 றிப்பிட்ட	வரலாற் ச்	 ழலிலி ந் 	ேதான் கின்றன,
ஆக்கம்	 ெப கின்றன.	 பசி,	 காமம்,	 பா காப் 	 உணர் 	 தலியைவ	 என் ம்
மனித க் 	உள்ளைவ.	இயற்ைகயின்	சீற்றம்	 தலியவற்றால்	மனிதன்	தனக் ரிய
பா காப்ைப	அ க்க 	இழக்கத்தான்	ெசய்கிறான்.	எல்ேலா க் ம்	ேபாதிய	உண
இ க்கிற	 காலங்களி ம்	 வ ைமயால்	 பலர்	 சாகத்தான்	 ேநர்கிற .	 25
ஆண் க க் 	 ன் 	 சில	 ெபரிய	விஞ்ஞானிகள்	 ஓர்	 உண்ைமைய	 உ தியாகக்
றினார்கள்.	 சமகாலத் 	 அறிவியல்	 வளர்ச்சிைய	 ைவத் ப்	 பார்க் ம்ெபா

மக்கள்	ெதாைக	இரண் 	மடங் 	ெப கினா ம்	எல்ேலா க் ம்	 உண 	அளிக்க
ம்	 என் 	 விஞ்ஞானிகள்	 நம்பினார்கள்.	 ச கத்தில்	 ஏற்றத்தாழ் கள்

ெதாடர்ந் 	 அதிகரித் 	 வ கிற	 ழலில்	 ெப ம்உைடைமயாளர்கள்,
ஆட்சியாளர்கள்	 தலியவர்களின்	 பார்ைவயில்	 இத்தைன	 ேகா 	 மக்க க்
அவசியமில்ைல.	 கணிணி	 தலிய	 க விகள்	 வந் விட்டன.	 தானியங்கி
இயந்திரங்கள்	 லம்	ெதாழிற்சாைலகள்	உற்பத்திைய	ெதாழிலாளிகள்	இல்லாமேல
பலமடங் 	 உயர்த்த	 ம்.	 ம்பக்	 கட் ப்பா 	 என் 	 ெதாடங்கி	 இனப்ப
ெகாைலகள்	வைர	இவ்வைகயில்	நியாயப்ப த்தப்படலாம்.	காமம்	என்ப 	உடலியல்



உணர் 	 என்ப 	 உண்ைமதான்.	 தலாளியம்	 எத்தைனேயா	 வைககளில்	 காம
உணர்ைவ	 ண் 	ெப க் வதற்கான	நியாயத்ைத	நம்மால்	எப்ப 	ஏற்க	 ம்.	

நிலவளம்	 என்ப 	 ேகா க்கணக்கான	 ஆண் களின்	 மைழப்ெபாழி
தலியவற்றால்	 ஏற்பட்ட .	 ேவளாண்ைமயின்	 விைளச்ச க் 	 ப வங்க ம்,

மைழப்ெபாழி ம்,	 மண் க்களின்	 ெசயல்பா ம்	 மிக	 க்கியமானைவ,
விைளச்சலில்	 உழவர்களின்	 உைழப்ெபன்ப 	 மிகக் ைறந்த	 அள க் த்தான்
ேதைவ.	

கடலில்	 மீன்	 விைளவிற் 	 மனிதன்	 காரணமில்ைல.	 தாவரங்கள்,	 விலங் கள்
ஆகியவற்றின்	 ெப க்கத்தில்	 மனித	 யற்சியின்	 பங் 	 மிகக்	 ைற .
ஆயிரக்கணக்கான	ஆண் களாக	இயற்ைக	க ம்	 பாதிப் க் 	 உள்ளாகவில்ைல.
இதன்	காரணமாகேவ	 மனித	வாழ்க்ைக	 ேமம்பட்டதாய்	இ ந்த .	வாழ்க்ைகயில்
பணத்திற் 	அைதப்ேபாலேவ	அதிகாரத்திற் 	இன்றியைமயாத	ேதைவ	இல்ைல.	

மன்னர்கள்,	 அரசைமப் 	 தலியைவ	 ேதான்றிய	 பிற 	 காலம்	 மா கிற .
ெதாழிற் ரட்சிக் ப்பிற 	 ெப த்த	 மாற்றங்கள்	 நிகழ்கின்றன.	 உடைம ம்,
அதிகார ம்	 தன்ைம	ெப கின்றன.	மனிதவாழ் 	இயல்பாக	இல்ைல.	வரலாற்றில்
இைத	வளர்ச்சி	என் 	ெசால்வதா?	என் 	 நமக் ள்	 ேகள்வி	எ கின்ற .	மனித
ஆ ைம	 விரி ம்	ஆழ ம்	 ெப வதற்கான	 வாய்ப் க்கள்	 ேநர்ந் ள்ளன	 என்ப
உண்ைமதான்	 என்றேபாதி ம்	 மனித க் ள்	 க்க ம்,	 திரி க ம்	 ேகாணல்,
மாணல்க ம்	 ஏராளமாக	 ேநர்ந் ள்ளன.	 கர் 	 ெவறி	 ண்டப்	 ெப கிற .
அறிவியல்	என்ற	ெபயரில்	அழித்ெதாழிக் ம்	க விகள்,	மற் ம்	ேபாைத	ம ந் கள்
அதிக	 அளவில்	 உற்பத்தியாகின்றன.	 வான ம்	 காற் ம்	 ட	 நாசமாகின்றன.
அதிகாரத்தில்	 இ க் ம்	 ஒ 	 சில	 லட்சம்	 நபர்கள்	 இயற்ைகயின்	 மீ ம்,
ேகா க்கணக்கான	 மனிதர்கள்	 மீ ம்	 அழி கைளத்	 திணிப்பதற்கான	 நியாயம்
எ ம்	 இல்ைல.	 நிலம்,	 நீர்,	 காற் ,	 கடல்,	 கா 	 தலியைவ	 இயற்ைகச்
ெசல்வங்கள்.	இைவ	மனிதர்க க் 	மட் மல்லாமல்	

எத்தைனேயா	 வைக	 உயிரினங்க க் ம்	 உரியைவ.	 நிலத்ைதேயா,	 நீைரேயா,
கடைலேயா,	 காற்ைறேயா,	 ஒ 	 சிலர்	 தமக் 	 உடைமயாக்கிக்	 ெகாள்வ 	 மனித
அறத்திற் 	எதிரான	ெசயல்.	

தனி	உடைம	என்ப 	இயற்ைக	நியதியாக	இ க்க	 யா .	பல	லட்சம்	ஆண் கள்
இயற்ைக	 தன்ைன	 எப்ப ேயா	 சமனப்ப த்திக்	 ெகாண்ட .	 இன் 	 நிைலைம
மாறிவிட்ட .	 எல்ேலா க் ம்	 ெபா வான	 இயற்ைகைய	 ஒ 	 சிலர்	 அபகரித் க்
ெகாள்வ 	 நீதி	 இல்ைல	 என்பைத	 மார்க்சியம்	 அ த்தம்	 தி த்தமாகக்	 ற

ம்.	



வரலாற் க் 	 ற்பட்ட	 காலத்தில்	 இயற்ைகேயா 	 மனிதன்	 ஒன்றியி ந்தான்.
ச கத்தில்	 பிள கள்	 இல்லாததால்	 மனித க் ள் ம்	 பிள கள்	 இல்ைல.
மனித க் ள்	அக ம்	 ற ம்	ஒன்றியி ந்தார்.	இவ க் ள்	ஆதிக்கம்	இல்ைல.
எல்லாவற்ைற ம்,	 எல்ேலாேரா ம்	 இவனால்	 பகிர்ந் 	 ெகாள்ள ம்.	 இ
ெபா ைமச்	ச கம்.	சமதர்மம்	நிலவிய	ச கம்.	வரலாற் க் 	 ற்பட்ட	இத்தைகய
ேமன்ைமயான	 காலம்	 பிற 	 மைறகிற .	 உடைம,	 அர 	 தலியைவ	 ேதான்றிய
நிைலயில்தான்	 மனித க் ள்	 நான்	 யார்	 என்ற	 ேகள்வி	 எ கிற .	 றத்தி ம்
அகத்தி ம்	சிக்கல்கள்,	ெந க்க கள்	என்றா ம்	அந்த	ஆதிப்	ெபா ைம	என்ப
.	இவைன	விட் 	விலகவில்ைல.	இவன 	கன களி ம்,	நிைன களி ம்,	கைத,
கற்பைனகளி ம்	அந்த	ஆதிப்ெபா ைமச்	ச கம்	கலந் ம்	மைறந் ம்	இ ந்த .
தி ம்பத்	தி ம்ப	அந்தப்	ெபா ைம	அறத்ைத	மனிதன்	தனக் 	உள் ம்	 றத்தி ம்
ேமம்ப த்திக்	ெகாள்ளேவ	வி ம்பினான்.	ச கத்தில்	 ட்டாக	வாழ்வைத	தி ம்ப,
தி ம்ப	 ேசாதித் க்	 ெகாள்கிறான்.	 சமயங்களி ள் ம்	 கட ள்	 என்ற
க த்தாக்கத்திற் ள்	நிழலா வ 	அந்த	ஆதிப்ெபா ைமச்	ச கம்தான்.	

கட ள்	நம்	தந்ைத.	அவர்	க ைணேய	வ வமானவர்.	நாம்	அவரின்	பைடப் க்கள்.
நமக் ள்	 ேவ பா கள்	 இல்ைல.	 க ைண	 மிக்க	 கட ள்	 நமக் ள்
ஏற்றத்தாழ் கைள	 ஏற்கமாட்டார்.	 இப்ப 	 எல்லாம்	 கட க் ச்	 ெசால்லப்ப ம்
இலக்கணங்களின்	 உள் ைற	 ெபா ைமச்	 ச கம்	 என்பத ள்ளி ந் 	 ெபற்ற
என்பைதத்தாேன	காட் கிற .	 சமயங்களி ள் ம்,	ஆதிக்கங்கள்	 ைழந்தைத
உடைம	மற் ம்	அர 	ஆதிக்கச்	 ழலில்	ைவத் த்தாேன	 ரிந் 	ெகாள்ள ம்.
அரேசா ம்,	 உடைமேயா ம்,	 ஆதிக்கங்கேளா ம்	 மத	 நி வனம்	 ஒத் ச்
ெசல் ம்ேபா ,	 மதத்திற் ள்ளி ந்ேத	 கலகங்கள்	 எ கின்றன.	 இைதச்
ெசய்பவர்கள்	 தத் வவாதிகள்.	 ஆதிக்கத்ேதா 	 ஒத் ைழப்பவர்கள்
ேராகிதர்கள்,	இவர்க க் 	 எதிரான	கலகக்காரர்கள்	தத் வவாதிகள்.	தமிழ்ச்
ழலில்	 இவர்கள்	 சித்தர்கள்.	 சமயங்களின்	 வரலாெறன்ப 	 இப்ப த்தான்

இன் வைர	ெதாடர்கிற .	

இயற்ைக	 எல்ேலா க் ம்	 ெசாந்தம்.	 உைழப்ப ம்,	 பகிர்ந் 	 ெகாள்வ ம்	 மனிதச்
ெசயல்.	ெபா ைமதான்	மனித	அறம்.	இதற் 	இன்ைறய	ெபயர்	 சமதர்மம்.	இந்த
அறம்தான்	 இயற்ைகையக்	 காப்பாற் ம்,	 மனிதர்கைள	 வாழ்விக் ம்.
ேகா க்கணக்கான	மனிதர்களின்	உைழப்பின்	விைளச்சலில்	ஒன் 	அறி .	இைதத்
தனிஉடைம	ஆக்க	 யா .	அறிைவ	ஒ 	ெசாத் 	என	சிலர்	உரிைம	ெகாண்டாட

யா .	 ஐன்ஸ் க் ள்	 ெசயல்பட்ட	 ேபரறி 	 ேகா க்கணக்கான	 மனிதர்கள்
காலம்ேதா ம்	 திரட் ய	 அறிவின்	 விைளச்சல்.	 கணிணி	 தலியவற்றி ள் ம்
ேகா க்கணக்கான	 மனிதர்களின்	 அறிவின்	 ட்பங்கள்	 விந் ள்ளன.
இங்ெகல்லாம்	 தனிமனித	 உடைமக் 	 அர்த்தம்	 இல்ைல.	 ஊ ணியில்	 ேச ம்
தண்ணீர்	இயற்ைகயின்	விைள 	இ 	எல்ேலா க் ம்	உரிய .	



தனிமனிதனிடம்	திரண் ள்ள	ெசல்வம்	பல்லாயிரம்	மக்களின்	ெதா ப் .	ெசல்வன்
அறி ைடயவனாயின்	 இந்த	 உண்ைமையப்	 ரிந் 	 ெகாள்வான்.	 தனக் ள்
ஒ ங்கியவன்,	 ச கத்திலி ந் 	 தன்ைன	 ஒ க்கிக்	 ெகாண்டவன்.	இவன்தான்
உடைமயாளன்.	இவ க் ள்	மனித	ஆ ைம	 ங்கிவிட்ட ,	இ கிவிட்ட .	உலக
அள க் 	 ஆன	 விரிந்த	 பார்ைவ	 இவ க் 	 இல்ைல.	 இவ க் ள்	 ேபரின்பம்
இல்ைல.	இவ க் ள்	 நிகழ்காலம்	 மட் ேம	இ க்கிற .	இவ க் ள்	 வாழ்வின்
விரி 	இல்ைல.	இவன்	தான்	அதிகாரி,	இவன்	தான்	வணிகன்.	இவ க் 	காவல்
ேவண் ம்.	 ஆ தங்கள்	 ேவண் ம்.	 அ ைமக ம்	 ேவண் ம்.	 இவன்தான்
ரண்டைலத்	திணிப்பவன்.	ஒ க் 	 ைற	ெசய்பவன்.	இவ க் 	 கழ்	ேவண் ம்;

ெப ைமகள்	 ேவண் ம்.	 இவன்	 திபா கைள	 ஊக் விப்பான்.	 பரி க ம்,
வி க ம்	 வழங் வான்.	 க ைண	 உள்ளவன்ேபாலத்	 தன்ைனக்	 காட் க்
ெகாள்வதற்காகத்தான்	 ேசர்த் 	 ைவத்தி க்கிற	 ெசல்வத்திலி ந் 	 ெகாஞ்சம்
ெகா ப்பான்.	 இச்சகத்ைத	 இவன்	 வி ம் வான்.	 இவ க் ள்	 எப்ெபா ம்
அச்சம்,	 ந க்கம்	 இ க் ம்.	 இவ க் க்	 கட ள்	 ேவண் ம்,	 ேகாவில்கள்,
வழிபா கள்,	 சடங் க ம்	 ேவண் ம்.	தனக் ள்	 எப்ெபா ம்	இவன்	தனியன்,
இவன்	 ேகாைழ,	 இவ க் ள்	 வீரமில்ைல.	 வீரெனன	 காட் க்	 ெகாள்வதற்காக
ஆ தங்கேளா 	 இவன்	 திரிவான்.	 இவன்	 ெதாடர்ந்
தனக் ள்ளி ந் 	 மனிதத்ைத	 ெவளிேயற் கிறான்.	 இன்பங்கள்	 இவ க்
ேவண் ம்,	 ேபாைதகள்	இவ க் த்	 ேதைவ.	 தனக் ள்	 காம	 உணர்ைவ	 ண்
ெப க்கிக்	ெகாள்பவன்	இவன்.	இவைன	மனிதன்	என் 	மதிக்கேவண் யதில்ைல.
இவ க் ள்	மனித	அறம்	இல்ைல.	இயற்ைகேயா ம்,	ச கத்ேதா ம்,	தன்ேனா ம்
இவ க் 	 ெந க்கம்	 இல்ைல,	 உற 	 இல்ைல.	 மனித	 வரலாற்றிலி ந் 	 இவன்
தன்ைன	 ண் த் க்	 ெகாள்கிறான்.	 மார்க்சியத்தின்	 அற	 இயல்
இத்தைன	விரிவான .	அர்த்தச்	ெசறி மிக்க .	

7.	 நிரந்தரமான 	இந்த	மனித	அறம்	என்பைத	 உ திப்ப த் வதற்காகத்தான்,
வரலாற் க் 	 ற்பட்ட	ஆதிப்	ெபா ைமச்ச கம்	பற்றி ம்,	வரலாற் க்காலம்
ெந கி ம்	 அந்த	 ஆதிப்ெபா ைம	 ச க	 உணர் கள்	 மனித க் ள்
நிரந்தரமான	நீேராட்டமாக	ஓ கிற 	என்பைத ம்,	சமதர்மம்	என் 	மார்க்சிய
ெநறியில்	திரட் ச்	ெசால்வ 	இந்தப்	ேபரறம்	தான்	என்பைத ம்	இ வைர	நாம்
பார்த்ேதாம்.	வரலாற்றின்	வழிேயதான்	இந்தப்	ேபரறத்ைத	மனிதன்	தனக் ள்
ெதளி ம்	 உ தி ம்	ெசய் 	ெகாண்டான்	என் ம்	 பார்த்ேதாம்.	வரலாற் க்
ற்பட்ட	 மனித க் 	 தன் ணர் 	இல்ைல.	 தன்ைன	 மனிதன்	 என் 	 ட

அவன்	 உணர்ந் 	ெகாள்ளவில்ைல.	விலங் களிலி ந் 	தான்	 ேவ பட்டவன்
என்பைதக் ட	அவன்	அப்ேபா 	அறியவில்ைல.	சில	 ேதைவகேளா 	அவன்
கட் ப்பட் ந்தான்.	இவன 	ேதைவகள்	விலங்கின்	ேதைவையப்	ேபான்றேத.
அவன 	 லன்கள்	 வளர்ச்சி	 ெபறவில்ைல.	 அவ க் ள்	 பார்ைவ
விரிவைடயவில்ைல.	உண த்ேதைவ	 தலியவற்ைற	அவனால்	நிைறேவற்றிக்
ெகாள்ள ம்	 யவில்ைல.	 ெதாடர்ந் 	 க விகைளக்	 கண்டறிந்தான்.	 தன்



எல்ைலகளிலி ந் 	ெவளிேயறினான்.	 உடைமகள்	 தலியவற்ைறச்	 ேசர்த் க்
ெகாண்டான்.	 தனக் ள்	 பிள 	 ேநர்ந்த .	 இன் ம்	 சிலகாலம்	 ெசன்ற
ெபா தான்	 தனக் ள்	 என்னேவா	 ேநர்ந் ள்ள 	 என்பைத	 உணரத்
ெதாடங்கினான்.	இப்ெபா தான்	தன் ணர் 	அவ க் ள்	 ைள	விட்ட .
இழந்தைதக்	 றித் 	கவைலப்பட்டான்.	இழந்த 	என்ன	என் 	சிந்தித்தான்.
இவன்	 வரலாற் க் ள்	 வந் விட்டான்.	 இனித்	 தி ம்பிச்	 ெசல்ல	 யா .
வரலாற்றின்	 வழிேய	 தனக் ள் ம்	 ற ம்	 விரிந் 	 ெசன்றான்.
ேகா க்கணக்கான	 அ பவங்கள்	 ெபற்றான்.	 ெசல்வத்ைத ம்
அதிகாரத்ைத ம்	 திரட் ய	 பிற 	 தன்ைன	 இழந்தான்.	 பிற 	 தனக் ள்
ேத னான்.	 தி ம்ப,	 தி ம்ப	 தன்	 கன க க் ள்	 ைழந்தான்.	 ெசல்வம்
ெப கினா ம்	 இவ க் ள்	 நிம்மதி	 இல்ைல.	 அ ைமகைள
உற்பத்தி	 ெசய்வதில்	 பா காப் 	 இல்ைல.	 பிறைரச்	 ரண் வதி ம்
ஒ க் வதி ம்	 தனக் ள்	 ஆனந்தம்	 இல்ைல,	 பரவசமில்ைல.	 தனிைமயில்
தன்ைன	 ெநாந் 	 ெகாண்டா ம்	 அரசைவகளில்,	 ேமைடகளில்,	 ெபா
இடங்களில்	இவள்	தன்	 யரங்கைளச்	ெசால்ல	 யா .	ேபார்களில்	ெவற்றி
ெபற்ற	 ேபாெதல்லாம்	 தனக் ள்	 ேசார்ந்தான்.	 ம 	 தலிய	 ேபாைதகளில்
தன்ைன	 ழ்க த் க்	 ெகாண்ட	 ேபாதி ம்	 ேபாைத	 தீர்ந்த	 நிைலயில்
தனக் ள்	 தான்	 சி ைமபட்டைத	 இவன்	 உணராமலில்ைல.	 பண ம்,
அதிகார ம்	இவைனப்	 பற்றிக்	ெகாண்டான்.	இவன்	தன்	வசத்தில்	இல்ைல.
கட க் ள்	இவன்	தன்ைன	ஆழ்த்திக்	ெகாள்ள ம்	 யவில்ைல.	கட ள்
இவ க் ள்	 எங்ேகா	 இட கிறார்.	 ேகாயில்கள்	 கட் 	 ைவத்தான்
தி விழாக்கள்	 நடத்தினான்.	இவ க் ள்	ஆணவம்	அதிகரித்த 	 நிம்மதி
ெதாைலந்த .	 ெசல்வங்கைள,	 அதிகாரங்கைள	 இழந் விட்ட	 பிறேக ம்
நிம்மதி	 கிைடக் மா	 என	 இவன்	 ேத னான்.	 தன்ைனத்	 ெதாைலத்
விட்டபிற 	 தனக் ள் ம்	 ெவளியி ம்	 ேத னான்.	 இப்ப 	 இவன்
எத்தைனேயா	அ பவங்க க் ள்	ெசன்றான்,	திைகத்தான்	ேத னான்	இந்த
வரலா 	 மிக ம்	 நீண்ட	 வரலா .	 இவ க் ள்	 இ ந்த	 சமதர்மக்	 கன
ம ந் விடவில்ைல.	

மார்க்ஸ்	 கண் ைரத்த	 க்கியமான	 ேகாட்பா களில்	 ஒன் 	 அன்னியமாதல்.
இயற்ைகேயா ம்,	 ச கத்ேதா ம்,	 இ தியில்	 தன்ேனா ம்	 அன்னியப்பட்ட
நிைலயில்	தான்	மனித க் 	 யரங்கள்	ெப கின.	இந்நிைலயில்தான்	தனக் ள்
இவன்	தன்ைனத்	ேத கிறான்.	இழந்த	ெசார்க்கத்ைதத்	தான்	இவன்	ேத கிறான்.
இத்தைகய	அன்னியமான	மனிதைனப்	பற்றி	விரிவாகப்	ேப கிறார்	கார்ல்	மார்க்ஸ்.	

இவைன	 ற்றாக	 மார்க்ஸ்	 ெநாந் 	 ெகாள் கிறாரா	 என் 	 ேகட்டால்	 இல்ைல
என் தான்	 ெசால்ல ம்.	 ெதாழிலாளி	 மட் மல்லாமல்	 தலாளி ம்	 தனக் ள்
அன்னியப்பட் க்கிறான்.	 தான்	அன்னியப்பட் ப்பைத	 பாட்டாளியால்	 உணர்ந்
ெகாள்ள	 ம்,	 தலாளியால்	 உணர்ந் 	 ெகாள்ள	 யவில்ைல.	 வாழ்க்ைக



வசதிக க் ள்	அவன்	 சிைறப்பட் க்கிறான்.	 றிப்பிட்ட	 ெபா ளியல்	 ழ ள்
அவன்	 மாட் க்	 ெகாண் க்கிறான்.	 தன்னால்	 தன்ைன	 வி தைல
ெசய் ெகாள்ள	அவ க் 	 யா .	அவன 	 ழலிலி ந் 	அவைன	வி விக்க
ேவண் ம்,	அப்ெபா தான்	அவன்	தன்ைன	மனிதனாக	உணர ம்.	பாட்டாளி
வர்க்கம்	 தன்ைன	 வி தைல	 ெசய் 	 ெகாள்வேதா ,	 தலாளிக் ம்	 வி தைல
நல்க	ேவண் ம்.	 தலாளிக் ள்	

சி த் ப்	 ேபான	 மனிதைன	 வி விக்க	 ேவண் ம்.	 மனிதனாக	அவன்	 வளர்ச்சி
ெபற	 பாட்டாளி	 வர்க்கம்	 யற்சி	 ெசய்ய	 ேவண் ம்.	 உச்சங்களில்	 யி க்க

யா .	 தைரயில்தான்	 பா காப்ேபா 	 வாழ ம்.	 உைழப்ப ம்	 பகிர்வ ம்
ேபரின்பம்.	 ஏற்றத்	 தாழ் கள்	 மனிதைனக்	 ங்கைவக் ம்.	 மனித க் ள்
பிள கள்	 ஏற்ப த் ம்.	 அவனால்	 நிம்மதியாக	 இ க்க யா 	 இப்ப 	 எல்லாம்
மார்க்ஸ்	 தன்	 ேகாட்பாட்ைட	 விளக் கிறார்.	 சமதர்மம்தான்	 மனித	 வாழ் க்கான
ஆேராக்கியமான	 ழல்.	 அறச்சிக்கல்களிலி ந் 	 மனிதன்	 அப்ெபா 	 தான்
வி ப வான்.	 இவ க் ள்	 மனேநாய்கள்	 இல்ைல.	 ேபாைதகள்	 இவ க் த்
ேதைவ	 இல்ைல.	 இவ க் ள்	 வானம்	 வசப்ப ம்.	 இந்த	 மனித	 அறம்தான்,
மார்க்சியம்.	

காலந்ேதா ம்	மனிதன்	அன்ெபன் ம்,	க ைண	என் ம்	தியாகெமன் ம்,	வி ந்
என் ம்,	 ெகாைட	 என் ம்	 ேபசினான்.	 அவ்வப்ெபா 	 தனக் ள்	 இந்த
உணர் கைள	மலர்த்திக்	ெகாண்டான்,	ெப க்கிக்	ெகாண்டான்.	

அன்பில்,	க ைணயில்,	தியாகத்தில்	இவன்	அவ்வப்ெபா 	தன்ைன	இழந்தா ம்
ற்றான,	 நிரந்தரமான	 அன்பி ம்	 க ைணயி ம்	 இவன்	 நிைற 	 ெகாள்ள

இயலவில்ைல.	 ெகா ப்ப 	 நல்லெதன்றா ம்	 ெகா ப்பதானால்	 வ ைம
தீர்வதில்ைல.	 கட ைள	 என்னதான்	 வ ந்தி	 வ ந்தி	 அைழத்தா ம்	 கட ள்
இவ க் ள்	 நிரந்தரமாய்	 நிைல	 ெப வதில்ைல.	 உலகியல்	 அ க்க 	 இவைன
ஆட்ெகாள்கிற .	 காமம்	 இவைன	 வ த் கிற .	 இவன்	 ச கத்ைத	 தனக் ள்
தாங்கியவனாக	இல்ைல.	வரலா 	இவ க் ள்	ெவளிச்சம்	தரவில்ைல.	கட ைள
இவன்	 தான்	 தனக் ள்	 உற்பத்தி	 ெசய் 	 ெகாண்டான்	 என்ற	 ரிதல்	 இல்ைல.
தியானங்களில்	 தன்ைன	 இழந் விட	 யா .	 ேகாயிைல	 விட் 	 ெவளிேய
வந்த டன்	உலகம்	இவைனப்	பற்றிக்	ெகாள்கிற .	தனக் ள்	அவ்வப்ெபா 	சில
உச்சங்களில்	 தரிசிக்கிறான்.	 இந்த	 உச்சங்களில்	 இவனால்	 வாழ வதில்ைல.
தியானங்களின்	ேபா 	இவ க் ள்	காலங்கள்	அற் ப்	ேபாகின்றன.	பிற 	காலம்
இவைனக்	ைகப்பற்றிக்	ெகாள்கிற .	

இந்தக்	 ழப்பங்க க் ம்,	 சிக்கல்க க் ம்	 என்ன	 காரணம்	 என்பைத	 இவன்
ஆராய்வதில்ைல.	 இவன 	 ழப்பங்கள்,	 யரங்கள்,	 தலியவற் க்கான
காரணங்கைள	 மார்க்சியம்தான்	 கண்டறிந் 	 ெசால் கிற .	 தனிஉடைம,	 அர



அதிகாரம்,	ஏற்றத்தாழ் கள்	என் ம்	இைவ	இ க் ம்வைர	மனிதன்	இத்தைகய
ழப்பங்கேளா 	 வாழ்ந்தாக	 ேவண் ம்.	 இ 	 ஒ 	 க்கியமான	 உண்ைம.

சிக்கல்கள்	 றத்தில்	மட் மில்ைல	அகத்தி ம்	உள்ளன.	சமயவாதிகள்	என்பவர்கள்
மனத்ைத	 மாற் ங்கள்	 சிக்கல்கள்	 இல்லா 	 தீ ம்	 என் 	 ெசால் கிறார்கள்.
றத்ைத	 ற்றாக	 மாற்றிய	 ேபாதி ம்	 மனத்தில்	 சிக்கல்கள்	 ெதாட ம்	 என்பதில்
அய்யமில்ைல.	 மன ம்	 சிலவற்ைறப்	 பைடத் க்	 ெகாள்கிற .	 றத்திலி ந்
உள்ேள	 ெசல் ம்	 சிக்கல்கள்	 சில	 திரட்சிகைளப்	 ெப கின்றன.	 அவற்ைறக்
கைளவதற் க்	 காலம்	 ேதைவ.	 ெபா ளிடத்தில்	 ெகாள் ம்	 பற் ,	 மனிதனின்
மனத்ைதப்	 பற்றிக்	 ெகாள்கிற .	 ேதைவக் 	 ேமல்	 மனிதன்	 ேசர்க்கிறான்.
இேதேபாலத்தான்	பிறவைகப்	பற் க ம்.	அறி ைர	ெசான்னால்	மனம்	இவ்வள
எளிதாக	ஏற் க்	ெகாள்கிறதா.	ேபாைதப்	பழக்கம்	மனத்ைதவிட் 	நீங் வதில்ைல.
மற் ம்	சில	அழ 	மயக்கங்கள்.	மயக்கங்கள்	மனத்ைத	பற்றிக்ெகாண் 	இைவேய
வாழ்க்ைக	 என்கிற .	 இைவ	 எல்லாம்	 மனத்தி ள்	 ஏற்ப ம்	 ச் கள்.	 இந்த

ச் க்கைள	 ெமல்ல	 ெமல்லத்தான்	 அவிழ்க்க	 ேவண் ம்.	 இப்ப 	 எல்லாம்
ெசால்வதற் 	 மார்க்சியம்	 இடம்	 த கிற .	 ற்றி ம்	 ெந ப் 	 எரிகிற	 நிைலயில்
எந்த	ஒ 	மனிதனா ம்	நிம்மதியாக	இ க்க	 யா .	அைதப்ேபால	வ ைம ம்
ேநாய்ெநா க ம்,	 கள ம்,	 ெபா ட்க ம்,	 ஊழ ம்,	 ஊதாரித்தனங்க ம்,
ெகாள்ைள ம்,	 வஞ்சகங்க ம்	 நிைறந் ள்ள	 ச கச்	 ழலில்	 கட ேளா,
இன்ெனான்ேறா	 நமக் 	 நிரந்தரமான	 நிம்மதிையத்	 தர யா .	 ழைல	 மாற்ற
ேவண் ம்.	 இதற் ரிய	 ெநறிையக்	 காட் வ 	 மார்க்சியம்.	 தலில்	 றம்,	 பிற
அகம்	 என்ப ட	 உண்ைம	 இல்ைல.	 சமதர்மம்	 தான்	 உலகத்ைத,	 மனிதைனக்
காப்பாற் ம்	என்ப 	இன் 	அகத்தி ள்	நாம்	ஏற்ப த்திக்	ெகாள் கின்ற	திரட்சி.
இந்த	ஆதாரத்தின்	 மீ 	 தான்	 நாம்	 வாழ்கிேறாம்.	 றத்ைத	 எதிர்ெகாள்கிேறாம்.
சமயவாதிக் ள் ம்	 இத்தைகய	 திரட்சிைய	 ஏற்ப த்திக்	 ெகாள்ள	 இய ம்.
கட ள்	இதற் த்	தைடயாக	இ க்க யா .	மதம்	என்பத ள் ம்	இத்தைகய
திரட்சிக் 	 இடம்	 உண் .	 மதம்	 என்பத ள்	 அ யில்	 வண்டலாக	 இ க்கிற
திரட்சியிலி ந் 	 இத்தைகய	 அறத்ைத	 /	 சமதர்மத்ைத	 சமயவாதி	 தனக் ள்
உயிர்ப்பித் க்	 ெகாள்ள	 இய ம்.	 அன் 	 நிைல	 ெப வதற் 	 ஆதாரமான	 தளம்
ேதைவ.	க ைண	எனத்	தனிேய	உ க	ேவண் யதில்ைல.	தியாகம்	என	தன்ைனக்
ழப்பேவண் யதில்ைல.	 ேம லகம்	 ேத 	 அைலய	 ேவண் யதில்ைல.	 சமதர்ம

ேநாக்கில்	 உலைக	 மாற்ற	 மானால்	 இயல்பான	 அன்பில்	 மனிதன்	 தைழக்க
ம்.	 கட ள்	 மனித க் ள்	 கைரந் 	 வி வார்.	 ேராகித க் 	 இங்

ேவைலயில்ைல.	வர்க்கங்கள்	இனி	இங் 	இ க்கா .	

8.	 சமதர்மம்	 தான்	 மனித க்கான	 நிரந்தர	 அறம்	 என் 	 ெசால்வதற்கான
ஆதாரத்ைத	 வரலாற்றின்	 வழிேய	 ேத ச்	 ெசன் ,	 வரலாற் க்	 காலத் க்
ற்பட்ட	ஆதிப்ெபா ைமச்	ச கத்திற் ப்	 ேபாய்ச்	 ேச கிேறாம்.	இப்ப 	ஒ

ச கம்	 இ ந்ததா?	 என்பதற்கான	 வரலாற் 	 ஆதாரங்கள்	 உண்டா	 என்
நம்ைம	 நாேம	 ேகட் க்	 ெகாள்ேவாம்.	 அெமரிக்காவில்	 இ ந்த	 சில



மா டவியலாளர்களின்	ஆய் கைள	ப த்த	மார்க் ம்,	ஏங்கல் ம்	இப்ப 	ஒ
ச கம்	 பற்றிச்	 ெசால்கின்றனர்.	 இவர்கள்	 றிப்பி கிற	 அேத	 வ வத்தில்
ஆதிப்ெபா ைம	 ச கம்	 இ ந்தைத	 பிற	 மானிட	 ச க	 ஆய்வாளர்கள்
உ திப்ப த்தியதாகத்	 ெதரியவில்ைல.	 இன் ம்	 ஆதிப்	 பழங் கள்
என்பவர்கள்	 உலகம்	 வ ம்	 வாழ்ந் 	 வ கின்றனர்.	 இவர்க க் ள்
இன் ம்	 தனி	 உடைம	 இல்ைல.	 த்தவர்கைள	 ன்னி த் கிற	 ச க
நிர்வாகம்	இவர்க க் 	உண் .	இவர்கள்	இயற்ைகக் 	ெந க்கமாகத்	தான்
இ க்கின்றனர்.	 மார்க்ஸ்	 தலியவர்கள்	 ம்	 தத் வத்	 ெதளிேவா
இவர்கள்	 இல்ைல	 எனி ம்	 இவர்க க் ள்	 ைழந் 	 பார்க் ம்ெபா
இவர்களின்	 வாழ்வியல்	 தத் வம்	 ஒன்ைறத்	 திரட்ட	 ம்.	 ெபா ைமச்
ச கம்	என் 	 றிப்பி வதற்கான	சில	அ த்தமான	 கைள	இவர்களின்
வாழ்வியலிலி ந் 	 காண ம்.	 இத்தைகயெதா 	 திரட்சி	 நமக் ப்
ேபா மான .	

அேனகமாக	 எல்லாச்	 சமயங்க ம்	 இத்தைகயெதா 	 ய்ைமயான
ஆதிப்பழைமயில்	 ேவர்ெகாண் 	இ க்கின்றன.	 மனிதன்	 ேதான் வதற் 	 ன்
உயிர்	 வ வில்	 அவன்	 இைறவேனா 	 ஒன்றியி ந்தான்.	 இைறவ க் ள்	 இவன்
கலந்தி ந்தான்	என் 	சிலவைக	வர்ணைனகைள	மதங்கள்	 ன்	ைவக்கின்றன.
அல்ல 	 இைறவன்	 இந்த	 உயிர்கைள	 தனக் ள்ளி ந்ேதா,	 ெவளியிலி ந்ேதா
பைடத் 	 உலகில்	 உலவவிட்டான்	 என் ம்	 சமயங்கள்	 கின்றன.	 ஒவ்ெவா
சமய ம்	இவ்வைக	ஆதி	நிலவரம்	பற்றி	ஒவ்ெவா 	வைகயில்	சித்தரித்தைத	நாம்
காண்கிேறாம்.	

உயிர்கைள	 தனக் ள்ளி ந் 	அல்ல 	 ெவளியிலி ந் 	இைறவன்	 ஏன்	 பைடக்க
ேவண் ம்.	 பிற 	 ஏன்	 உலகில்	 உலவவிட	 ேவண் ம்	 என்ெறல்லாம்	 ேகட் 	 நாம்
ெதளிவான	 க த்ைதப்	 ெபற யா .	 இத ள்	 ஒ 	 வைகயான	 தர்க்கம்
ெசயல்ப கிற .	அதாவ 	உலக ம்,	உயிர்க ம்	எவ்வா 	ேதான்றின	என்ற	ேகள்வி
எ ப்பிக்	 ெகாண் 	 ஒ வன்	 இவற்ைற	 ேதாற் வித்தி க்க	 ேவண் ம்	 என்
தர்க்கம்	ெசய் ,	இந்தத்	தர்க்கத்தின்	வழிேய	ஆதிகாலத்திற் ம்	இைறவ க் ம்
நாம்	 ேபாய்ச்	 ேச கிேறாம்.	 எந்த	 ஒ 	 தர்க்கத்திற் ம்,	 ெதாடர்ந் 	 ேகள்விக்
உட்ப த்த	 இயலாத	 ஒ 	 தற்	 ெபா ள்	 ேவண் ம்.	 அைதக்
ேகள்விக் ட்ப த்தினால்	 நமக் ள்	 ெதாட ம்	 தர்க்கங்கள்	 சிைத ம்.	 ஆகேவ
தான்	 இந்த	 தற்ெபா ைள	 ேகள்விக் ட்ப த்தக்	 டா 	 என்ற	 நியாயம்
பிறந் ள்ள .	எல்லாச்	சமயங்க ம்	இப்ப ச்	சில	 ற் களிலி ந்ேத	ேவர்பி த்
வளர்ந் 	கிைளத் ள்ளன.	

இப்ப 	 ஒ 	 ைம	 (The	 absolute)	 என்ற	 க த்திைன	 ற் றாக்கி	 தன
தத் வ	 இயைல	 ெஹகல்	 ெதாடங்கினார்.	 ணம்,	 றிகளற்ற	 இந்த	 ைம	 /
பிரம்மம்	 தன்னிலி ந் 	 பிரபஞ்சம்,	 உலகம்,	 உயிர்கள்	 ஆகியவற்ைறத்



ேதாற் வித்த 	 என் 	 ெஹகல்	விவரிக்கிறார்.	 தாேன	 தனியாய்	இ ப்ப 	இந்த
பிரமத்திற் ப்	பி க்கவில்ைல.	இந்த	பிரம்மேம	உலகமாய்,	சடமாய்	தன்ைன	மாற்றிக்
ெகாண்ட .	 அப் றம்	 தனக் ள்ளி ந் 	 உயிர்	 இயக்கத்ைதத்	 ேதாற் வித்த .
பரிணாம	 கதியில்	 உயிரியக்கத்தின்	 இ தியில்	 மனிதன்	 ேதான்றினான்.
மனித க் ள்ளி ந் 	 இைறவன்	 மீண் ம்	 தன் ணர் 	 ெபற்றான்.	 இப்ப ச்
ெசல் கிற 	ெஹகலின்	தத் வம்.	

ெஹகலின்	தத் வத்ைத	இேத	வ வில்	மார்க்ஸ்	ஏற்கவில்ைல.	ெபா ளின்	இயக்கம்
என்ைறக் ம்	 இ க்கிற .	 பரிணாம	 கதியில்	 மனிதன்	 ேதான் கிறான்.
ெதாடக்கத்தில்	 இவன்	 தனக் ள்	 ஒன்றியி ந்தான்.	 உடைம	 தலியவற்றின்
ேதாற்றத்ேதா 	 தனக் ள்	 இவன்	 அன்னியமானான்.	 இயற்ைகயிலி ந் ம்
இனக் 	 ச கத்திலி ந் ம்,	 பிற 	 தன்னிலி ந் ம்	இவன்	அன்னியமானான்.
இ தியில்	 மீண் ம்	 இவன்	 இயற்ைகேயா ம்,	 ச கத்ேதா ம்	 இ தியில்
தன்ேனா ம்	இவன்	ஒன்றி	இைணவான்.	இந்த	 ைறயில்	தான்	மார்க்சின்	ெபா ள்
தலியல்	 சிந்தைன	 இயங் கிற .	 மதம்	 எத்தைகய	 ற்க த்திலி ந்

ெதாடங்கியேதா	 யவைர	 அேத	 வைகயான	 ஒ 	 ற்க த்திலி ந் தான்
மார்க்கம்	ெதாடங் கிறார்.	இம் ைறயில்	மார்க்சிய ம்	ஒ 	மதம்தான்	என் 	சிலர்
க கின்றனர்.	 மனிதன்	 தன்	 அளவில்	 ெதாடக்கத்தில்	 யவனாகத்தான்
இ ந்தான்.	 பிற தான்	 தீைமகள்	 ேதான்றின	 என்ற	 ைறயில்	 தான்	 இந்த
ற்க த்ைதப்	பைடத்தி க்க	 ம்.	மார்க்சியத்திற் ம்	இ 	ெபா ந் ம்.	

இைத	 மனிதேநய	 மார்க்சியம்	 என் 	 ெபயரிட் 	வரலாற்றில்	இதற் 	இடமில்ைல,
அறிவியல்	 ஆய்வில்	 இப்ப க்	 க வதற் 	 இடமில்ைல	 என் 	 சில	 நவீன
ஆய்வாளர்கள்	 க கின்றனர்.	 மார்க்சியத்திற் ள்ளி ந் 	 ெஹகலியத்ைத,
மனித	 ேநயத்ைத	 ெவளிேயற்ற	 ேவண் ம்,	 மார்க்சியத்ைத	 ற்றான	 அறிவியல்
ேகாட்பாடாக	மாற்ற	ேவண் ம்	என்ப 	இவர்கள்	க த் .	இதற்கான	 யற்சிகைள
அல் சர்	 தற்ெகாண் 	பலர்	ேமற்ெகாண்டனர்.	மனித	உணர் க் 	அறிவியலில்
இடம்	இல்ைல.	க த்தியல்	என்பதற் 	ேகாட்பாட் ல்	இடம்	இல்ைல	என்ற	 ைறயில்
இவர்களின்	 ஆய் 	 ெதாடர்கிற .	 மார்க்சியம்	 உட்பட	 எவ்வைகத்
தத் வத்திலி ந் ம்	 மனிதச்	 சார்ைப	 ஒ க்கிவிட	 அறேவ	 இயலா 	 என்ற
ைறயில்	இந்த	அறி க்	 ேகாட்பாட்டாளர்கைள	 நாம்	 பார்க்க	 ம்.	 மனிதைன
ற்றாக	 அவன 	 உணர் களிலி ந் 	 பிரித் ,	 ண் த் ,	 அறிேவ

உ வானவனாக	அவைன	மாற்ற யா .	

இப்ப க்	 க பவர்கள்	 ஆதிப்ெபா ைமச்	 ச கம்,	 ஆதியிலி ந்ேத	 சமதர்ம
உணர் 	இ க்கிற 	 என்பைத	 ஏற் க்	ெகாள்வதில்ைல.	ெதாடக்க	 நிைலயிேலேய
இவைன	 ற்றான	 மனிதன்	 என் 	 நாம்	 சாதிக்க	 யா .	ெதாடக்க	 நிைலயில்
இ க்கிற	 இவ க் ள்ளி ந் 	 தத் வம்	 எைத ம்	 வார்த்ெத க்க	 யா .
விலங்கிலி ந் தான்	 இவன்	 ெதாடங் கிறான்	 /	 ெதாடர்கிறான்.	 ச க



மாற்றங்களின்	ேபா 	இவைன	அவ்வப்ெபா 	நாம்	கண் 	ெதா க்க	ேவண் ேம
ஒழிய	 இவ க் ள்	 நிரந்தரம்	 என் 	 ஒன்ைறத்	 திரட்ட	 இயலா .	 இப்ப த்
ெதாடர்கிற 	 இவர்களின்	 விவாதம்.	 இன்ைறய	 மனிதன்	 பற்றித்தான்
ேபசேவண் ம்.	 இவன்	 தான்	 நமக் த்	 ெதரிந்த	 மனிதன்.	 இவன்	 தனக் ள்
ஒ வனாக	 இல்ைல.	 இவ க் ள்ளி ந் 	 ஒன்றிைணந்த	 ஒன்ைற	 எ க்க

யா .	 மதம்	 என்ப 	 அறிவிய க் 	 எதிரான .	 மதம்	 தலியைவ
டநம்பிக்ைககள்.	இதற் ள்	 நாம்	 ஒளிையத்	 ேதட யா .	 சமதர்மம்	 நமக் த்

ேதைவதான்	 இ 	 எதிர்காலத்தில்	 தான்	 சாத்தியம்.	 இன்ைறய	 மனிதனின்
ப ண்ைமயான	 நிலவரங்களிலி ந் தான்	 இந்த	 மனிதைனக்	 றித் 	 ஆராய

ம்.	 இவர்களின்	 பார்ைவயில்	 அறம்	 என	 ஒன் 	 இல்ைல,	 எ 	 ேதைவேயா,
எதற் 	 வாய்ப் ண்ேடா	 அைதச்	 ெசய்ய	 ேவண் ம்.	 எல்லாேம	 ழ க்
கட் ப்பட்டைவதான்.	அறம்	 என	ஒ 	இ தியான	இலக்ைக	ைவத் க்	ெகாண்
மனிதன்	 இயங்க	 யா .	 இப்ப ம்	 ஒ 	 மார்க்சியம்	 கட்டைமக்கப்ப கிற .
இப்ப 	ஒ 	மார்க்சியத்ைத ம்	நாம்	ம க்க	ேவண் யதில்ைல.	நம்	சார் 	மனிதேநய
மார்க்சியம்தான்.	 அறி 	 ெநறிேயா 	 நமக் 	 உைரயாட ம்	 சாத்தியம்தான்.
ஆதிப்ெபா ைமச்	ச கம்	என்ற	 ற்க த் 	 ைறந்தள க்ேக ம்	ஆதார ைடய
க த் 	என் 	நாம்	ஏற்கிேறாம்.	இங்கி ந் தான்	நாம்	இயங்க	 ம்.	நமக் ள்
மதம்	 ெசயல்ப கிறெதன் 	 நம்ைம	 விமர்சனம்	 ெசய்பவர்கேளா 	 நமக் ப்
பைகைம	இல்ைல.	

மதம்	என்ப 	 ட	மனித	உணர்ேவா 	மட் மல்லாமல்,	வரலாற் 	 ைறயில்	மனிதன்
தன்ைனத்	ேத வேதா 	ெந க்கமான	உற ைடய .	இவன்	தனக் ள்ளி ந்தான்
தன 	 கட ைளத்	 ேதாற் வித்தான்.	 கட ள்	 என்பத ள் ம்	இவன்	 தன்ைனத்
தான்	 ேத கிறான்.	 இவ க் 	 இவன்	 வாழத்த ந்த	 உலகம்	 ஒன் 	 ேவண் ம்.
இவ க் ரிய	அறெநறிேயா 	இயங் கிற	உலகமாக	அ 	இ க்க	ேவண் ம்.	தன்
வாழ்விய க்கான	அறத்ைதத்தான்	இவன்	இயற்ைகக் ள் ம்	ேத கிறான்.	இந்த
அறம்தான்	இவன 	இயக்கத்திற் 	ஆதாரம்.	தான்	மட் மல்லாமல்,	பிற	உயிர்க ம்
வாழ்வதற்கான	 உலகமாக	 இ 	 இ க்க	 ேவண் ம்.	 உயிர்கள்	 அைனத்திற் ம்
வாழ் ரிைம	 உண் .	இப்ப த்	 ெதாடங் கிற 	இவனின்	 மனித	அறம்.	 சமதர்மம்
என்ப தான்	 எல்லா	 மனிதர்க ம்	 இங் 	 வாழ்வதற்கான	 அறம்.
உைடைமவாதிக் ள்	 இயங் ம்	 அறம்	 றித் ம்	 இவன்	 ரிந் 	 ெகாள்கிறான்.
எதிர்நிைலகேளா 	 தான்	 எந்த	 இயக்க ம்	 சாத்தியம்.	 எதிர்	 நிைலக ள்
இரண்ட ள்	 ஒன்ைற	 அழித் விட்டால்	 இன்ெனான்றிற் ம்	 இயக்கம்
இ க்க யா .	 இன்ைறய	 சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்	 இைதத்தான்	 ெசய்யத்

க்கிற .	 தன் ைடய	 சார் 	இதற் த்	 ெதரியவில்ைல.	இங் 	 தான்	 மீண் ம்
சமதர்மம்	 றித் 	நாம்	அ த்தமாகப்	ேபச	ேநர்ந்தி க்கிற .	எதிரிைய ம்	ஏற் க்
ெகாள் கிற	மனித	அறம்	இத்தைகய .	வலிைம	மிக்கவர்க க் த்தான்	இந்த
உலகம்	 ெசாந்தம்	 என்ப 	 மனித	 அறமாக	 இ க்க	 யா .	 எளியவர்கைள ம்
இைணத் க்	ெகாண் தான்	நாம்	இயங்க	ேவண் ம்	என் ம்	அறம்தான்	நமக்



வலிைம	த கிற .	இந்த	அறத்திற் 	அழிவில்ைல.	

-	2.3.2000	
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1.	 அ த்தளம்,	 ேமற்கட் மானம்	 என்ற	 மார்க்சிய	 வைரய ப்பில்

ேமற்கட் மானத்தில்	 ஒ 	 றாகேவ	 அறவியல்	 இடம்	 ெப கிற .	 கைல,
இலக்கியம்,	 தத் வம்	 தலிய	 சிந்தைன	 வைகப்பட்ட	 எல்லாவற்ைற ம்
றிப்பிட்ட	ச தாயத்தின்	ெபா ளியல்	கட் மானத்ைத	ஆதாரமாக	ைவத்

மார்க்சியம்	 காண்கிற .	 எல்லாவற்றின்	 ேதாற்றத்ைத ம்	 மற் ம்
வளர்ச்சிைய ம்	 ச கத்தின்	 ெபா ளியல்	 கட் மானத்ைதக்	 ெகாண்ேட
விளக் வதாகிய	வரலாற் ப்	 ெபா ள் தல்வாதம்	 மார்க்சியத்தின்	ஆதாரக்
ேகாட்பா களில்	மிக	 க்கியமான .	ச க	மாற்றம்	என்பைத	ெபா ளியலின்
அ ப்பைட	 மாற்றத்ேதா 	 ெதாடர் ப த் கிற	 மார்க்சியம்
ேமற்கட் மானத்தின்	 எந்தப்	 ப தியி ம்	 ஏற்ப கிற	 மாற்றத்ைத ம்
ெபா ளியல்	 கட் மானத்தில்	 ஏற்ப ம்	 மாற்றத்திற்ேக	 ன் ரிைம	 தந்
விளக் கிற .	 ெபா ளியல்	 கட் மானத்தில்	 ஏற்ப ம்	 மாற்றத்ைதத்
ெதாடர்ந் 	 கைல	 இலக்கியம்	 தலியவற்றி ம்	 மாற்றம்	 ஏற்ப ம்	 என்
ெசால் கிற 	 மார்க்சியம்.	 ஒ க்க	 ெநறிகளின்	 ெதா ப்பாகிய
அறவிய க் ம்	இந்த	உண்ைம	ெபா ந் ம்.	

ேமற்கட் மானம்	 ெபா ளியல்	 அ த்தளத்ைத	 பாதிப்ப 	 றித் 	 ெதாடக்க
நிைலயில்	 மார்க்சியர்	 தம்	 க த்ைத	 ெச த்தவில்ைல.	 ேமற்கட் மானத்தின்	 சில

கள்	ெபா ளியல்	கட் மானத்தின்	 மீ 	பாதிப்ைபச்	ெசய் ம்	என்பைத	ஏற் க்
ெகாண்ட	ஏங்கல்ஸ்	ெதாடக்க	நிைலயில்	அவ்வா 	மார்க் ம்	தா ம்	க தாைமக்
காரணம்	 ெசால் கிறார்.	 தைலவர்கள்	 தாமாகேவ	 வரலாற்றில்	 மாற்றங்கைள
நிகழ்த் கிறார்கள்	 என் 	 தமக் 	 ன்னர்	 நிலவிய	 க த்தியைல	 ம க் ம்
ைறயில்	 ெபா ளியல்	 கட் மானத்தில்	 ஏற்ப ம்	 மாற்றங்கள்	 றித் 	 தாங்கள்

க த் ச்	 ெச த்தியதாக	 ஏங்கல்ஸ்	 கிறார்.	 உற்பத்தி	 சக்திகள்	 மற் ம்
க விகளில்	 ஏற்ப ம்	 மாற்றங்கள்	 றித் 	 ஏங்கல்ஸ்	 றிப்பிட்டார்.	 தைலவர்கள்
தாேம	வி ம்பி	வரலாற்றில்	மாற்றங்கைள	ெகாண் வந் 	விட	 யா 	என்பைத
ஏங்கல்ஸ்	விளக்கினார்.	 ேமற்கட் மானம்	 ெபா ளியல்	 கட்டைமப்ைப	 மாற் வதில்
ெப ம்	பங்களிப்ைபக்	 றித் 	ெதாடக்கத்தில்	மார்க்சியம்	ஆராயவில்ைல	எனி ம்
இத்தைகய	 ஆய்ைவ	 மார்க்சியத்தால்	 றக்கணிக்க ம்	 யா .	 என்னதான்
ேமற்கட் மானம்	ெபா ளியல்	அ ப்பைடையப்	பாதிப்பதாக	இ ந்தா ம்	இ தியில்
தீர்மானிக் ம்	 சக்தியாகப்	 ெபா ளியல்	 அ ப்பைடதான்	 இ க்கிற 	 என்
ஏங்கல்ஸ்	 த் க்	ெகாண்டார்.	



ெபா ளியல்	 மாற்றத்திற் 	 தன்ைமத ம்	 மார்க்சியம்	 ெபா ளியல்	 மாற்றத்ைத
ண் வதற்கான	 சக்திகளாகேவ	 கைல	இலக்கியங்கள்	 தலியைவ	 ெசயல்பட

ேவண் ம்	என் 	 றியைத	நாம்	 ரிந் ெகாள்ள	ேவண் ம்.	கைல	இலக்கியங்கள்
மற் ம்	அறவியலின்	தனித்தன்ைமைய	மார்க்சியம்	ம க்கவில்ைல	என்ற	ேபாதி ம்
ெபா ளியல்	 கட் மானத்தில்	 ஏற்ப த்த	 ேவண் ய	 மாற்றங்களிேலேய	 தன்	
கவனத்ைத ம்	 ஈ ப த்திய	 மார்க்சியர்	 கைலஇலக்கியம்,	 கலாச்சாரம்
தலியவற்றின்	இயக்கம்	 றித் 	ஆழமாக	ஆராயவில்ைல.	இத்தைகய	ஆய்ைவ
தன்ைமப்ப த் ம்	 வி ம்பவில்ைல.	 இத்தைகய	 ஆய்வில்	 ஈ ப பவர்கைள

மார்க்சியர்	 றக்கணித்தனர்,	 அன்றி ம்	 றித் ப்	 ேபசினர்.	 இத்தைகய
ேபாக்கிற்கான	தவற்ைற	 தலானைவ	 தலியவர்கள்	 மீ 	நாம்	 மத்த	 யா .
பால்சாக்	 றித் 	 மார்க்ஸ்,	 ஏங்கல்ஸ்	 ஆகியவர்களின்
மதிப்பீ கைள ம்,டால்ஸ்டாய்	 றித் 	 ெலனின்	 ெசய்த	 மதிப்பீ 	 மதிப்பீட்ைட ம்
இங் 	 றிப்பிடலாம்.	இத்தைகய	ஆய் கள்,	மார்க்சிய	ஆய்வில்	விதிவிலக்காகேவ
ெதாடர்ந் 	இ ந்தன	என்பைத ம்	நாம்	பார்க்க	 ம்.

2.	 ேபராசிரியர்	 ரிங்	 என்பவேரா 	 தீவிரமான	விவாதத்ைத	 நடத்திய	 ஏங்கல்ஸ்
றிப்பி ம்	 சில	 க த் க்கைள	இங் 	 ெதா த் க்	 ெகாள்ளலாம்.ெபௗதீக

இயல்	ஆய்வில்	 	உண்ைமகள்	 றித் 	ேபச	 யா 	என்கிறார்	ஏங்கல்ஸ்.
ெபௗதீக	இயைலக்	காட் ம்	ேவதியியல்	ஆய் கள்	இன் ம்	சிக்கலானைவ.
இைத	 விட	 சிக்கலான 	 உயிரியல்	 ஆய் ,	 ச கம்	 வரலா 	 என் 	 வ ம்
ெபா 	 சிக்கல்கள்	 ேம ம்	 அதிகரிக்கின்றன.	 ன் 	 உண்ைமகள்
என்பதற் ப்	 பதிலாக,	 சார் 	 உண்ைமகள்	 என் தான்	 ேபச	 ம்
என்கிறார்கள்	 ஏங்கல்ஸ்.ஏங்கல்சின்	 க த் 	 இன்றள ம்	 உண்ைமதான்
என்பைத	நாம்	எளிதாக	ஏற்க	 ம்.

மனித	 சித்தம்	 ற்றான	 தந்திரம்	 உைடயதா?	 என்ப 	 றித் ம்	 ஏங்கல்ஸ்
ஆராய்கிறார்	மனிதன்	தன்	வி ப்பத்திற் 	ஒத்த	 ைறயில்	 ழலில்	மாற்றங்கைள
ஏற்ப த்தி	 விட	 இயலா .	 மனித	 தந்திர ம்	 வரலாற் ச்	 ழைல	 ஒட் ேய
அைமகிற .	இயற்ைகயின்	விதிகைள	மனிதன்	எந்த	அள க் 	 ரிந் 	ெகாள்ள

ேமா	அதைன	ஒட் த்தான்	மனிதன்	 தந்திரத்ைத	நி விக்	ெகாள்ள	இய ம்.
வரலாற் 	இயக்கத்தின்	விதி ைறகைள ம்	மனிதர்	 ரிந் 	ெகாண் 	ெசயல்பட
ேவண் ம்.	 ேவேறார்	 இடத்தில்	 றிப்பி வ ேபால	 வரலா 	 எந்த	 திட்டத்ைத
ன்ைவக்கிறேதா	அைதத்தான்	மனிதன்	நிைறேவற்ற ம்.	வரலாற்றின்

கட்டங்கைள	 மனிதனால்	 தாண் ச்	 ெசல்ல	 இயலா .	 ேதைவ	 (NECESSITY)
என்பதற் க்	 கட் ப்பட்ட 	 தான்	 மனிதனின்	 தந்திரம்	 என்ற	 அ ப்பைடயில்
ஏங்கல்ஸ்	இங் 	எ த் 	விளக் கிறார்.	

இயற்ைகயின்	இயங் 	விதிகள்	மனித க் ள் ம்	ெசயல்ப வைதக்	 றிப்பி ம்



ஏங்கல்ஸ்	ஒ க்க	 ெநறிகள்	 றித் ம்	 ேப கிறார்.	 நன்ைம,	 தீைம	 பற்றிய	 சிக்கல்
றித் 	அ த்திச்	ெசால் கிறார்.	உயிரியல்	 தலியவற்றின்	ஆய்வில்	எ 	சரி,	எ

தவ 	என் 	தீர்மானிப்பதில்	உள்ள	சிக்கைலக்	காட் ம்,	எ 	நன்ைம,	எ 	தீைம
என்பைத	 தீர்மானிப்ப 	 இன் ம்	 க ைமயான	 சிக்கல்	 என் 	 க கிறார்
ஏங்கல்ஸ்.	 றிப்பிட்ட	 ழலில்	 நன்ைம	 தீைமயாக	 மா வ 	 றித் ம்	 தீைம
நன்ைமயாக	 மா வ 	 றித் ம்	 றிப்பி கிறார்.	 எல்லாேம	 சார் ண்ைமகள்
என்பைத	ெதாடர்ந் 	வற் த் கிறார்.	நிலப்பிர த் வம்,	 தலாளியம்,	ேசாசலிசம்
றித் க்	 றிப்பி ம்	 ஏங்கல்ஸ்	 ஒவ்ெவா 	 வர்க்கத்திற் ம்	 தனித்தனியான

ஒ க்க	 ெநறிகள்	 என்ப 	 றித் ம்	 ெசால் கிறார்.	 கிேரக்க	 ச கத்தில்
உயர்வ ப்பினர்	தாம்	 தந்திரமானவர்கள்	என் 	க தினர்.	அ ைமகள்	இல்லாமல்
இவர்க க் 	 வாழ் 	 இல்ைல.	 எனி ம்	 அ ைமக க்கான	 தந்திரம்	 றித்
இவர்கள்	அக்கைற	ெகாள்ளவில்ைல.	விலங்கிலி ந் 	பிரிந் 	வந்தவன்	மனிதன்
என்ற	 உண்ைமக் 	அ த்தம்	 த ம்	 ஏங்கல்ஸ்,	 மனிதனின்	 தந்திரம்	 ெதாடர்ந்
அதிகரித் 	 வ வ 	 றித் ப்	 ேப கிறார்.	 சமத் வம்	 என்ற	 க த்
தலாளியத்தின்	 ேதாற்றத்ைத	 ஒட் 	 ஏற்பட்ட	 க த் 	 என்பைத	 விளக் ம்

ஏங்கல்ஸ்,	 தலாளி	 ம்	 சமத் வம்	அவர்க க் 	 உரிய	 சமத் வம்	 மட் ேம.
பாட்டாளி	 வர்க்கத்திற் 	 அவர்களால்	 சமத் வம்	 வழங்க	 யா 	 என்
ெசால் ம்	 ஏங்கல்ஸ்,	 பாட்டாளிகள்	 தான்	 அைனவ க் மான	 சமத் வம்	 பற்றி
ேபச ம்	 என்கிறார்.	 வரலாற்றின்	 ெதாடக்கத்தில்	 சமத் வம்	 பற்றி	 ஏங்கல்ஸ்
எ ம்	ெசால்லவில்ைல.	

மனித	 தந்திரம்	 என்பதேனா 	 ஒ க்கெநறியின்	 ெதாடர் 	 றித் ம்,
விலங்கிலி ந் 	 ேமம்பட் 	வ ம்	மனிதனின்	ஒ க்க	ெநறி	 றித் ம்	வரலாற்றில்
மனித	 தந்திரம்	 அதிகரித் 	 வ ம்	 என்பதேனா 	 ஒ க்க	 ெநறியின்	 ெதாடர்
றித் ம்,	 இயற்ைகயின்	 விதி ைறகைள	 ெதாடர்ந் 	 ரிந் 	 ெகாண்

ெசயல்ப ம்	 மனிதனின்	 ஒ க்க	 ெநறிகள்	 றித் ம்	 ஏங்கல்ஸின்	 றிப் க்கள்
நமக் 	 க்கியமானைவ.	 அறெநறி	 பற்றி	 ஆய் க் 	 இந்தக்	 றிப் க்கள்
மார்க்சிய க் 	 ெபரி ம்	 பயன்ப ம்	 என்பதில்	 அய்யமில்ைல.	 மனிதன்	 தன்
தந்திரத்ைத	 ேமம்ப த்திக்	 ெகாள்வதற்காக	 சில	 ஒ க்க	 ெநறிகள்	 றித் ம்,

விலங் 	நிைலயிலி ந் 	ெதாடர்ந் 	தன்ைன	 ேமம்ப த்திக்	ெகாள் ம்	மனிதன்
கைடப்பி க்க	ேவண் ய	சில	ஒ க்க	ெநறிகள்	 றித் ம்	நமக் ள்	சிந்தைனகைள
ஏங்கல்ஸ்	 ண் கிறார்.	 ச க	 மாற்றம்	 என்பைத	 ெபா ளியல்	 மாற்றத்திலி ந்
பிரிக்க	 யா 	என்ப 	உண்ைமயாயி ம்	ஏங்கல்ஸின்	 றிப் க்கள்	ெபா ளியல்
மாற்றத்ைத	 மட் ேம	 ற்றான	 ேதைவ	 என்பைத	 தன்ைமப்ப த்தி	 ெசான்ன
றிப் க்களாகத்	ேதான்றவில்ைல.	

3.	 மனித	ச கம்	அறெநறிகள்	இன்றி	வாழ யா .	ஒவ்ெவா 	தனிமனித ம்
ம்பம்,	நி வனம்,	ச கம்	என்ற	 ழலில்	வாழ்கிறான்.	இவற்ேறா 	ேம ம்

பல	 அைமப் க்கைள ம்	 இங் 	 நம்	 க த்தில்	 ெகாள்ளலாம்.	 சமய



நி வனங்கள்	 அறெநறிகள்	 பற்றிக்	 தலாகப்	 ேப கின்றன.	 இைவ
றிப்பி ம்	 அறெநறிக க்கிைடயில்	 எத்தைனேயா	 ேவ பா கள்	 மற் ம்
ரண்பா கைள	 நாம்	 காண	 ம்.	 இைவ	 றித் 	 நாம்	 இங்
ைமயான	 கவனம்	 ெச த் வதற் 	 இடமில்ைல.	 இங் 	 ஒன்ைறக்

றிப்பிடலாம்.	 ெப ம்பாலான	 மனிதர்கள்	 உண ,	 உைட,	 இ ப்பிடம்,	 ேவைல
தலிய	 ேதைவகைள	 ெப வதற்காக	 அைலக்கிறார்கள்,	 பல்ேவ
ழல்க க் 	 ஒத்த	 ைறயில்	 இவர்கள்	 நடந் 	 ெகாள்கிறார்கள்.	 ெபாய்,

கள 	 தலிய	 ெசயல்கேளா 	 ற்றாக	 இவர்கள்	 உறைவத்	 ண் த் க்
ெகாள்ள	இயலாத	நிைலயில்	வாழ்கிறார்கள்.	இவர்கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்வ
நம்	கடைம.	ஒ 	மனிதன்	தற்ெகாைல	ெசய்கிறான்	என்றால்,	தன்	வாழ்ைவத்
ெதாடர்ந் 	 நடத்த	இயலாத	 ழலில்	இவன்	 க ைமயாக	அகப்பட் ள்ளான்
என்பைத	நாம்	ஏற்க	 ம்.	இதற் 	 ேம ம்	நம்	கவனம்	ெசல்ல	 ேவண் ம்.
ச கத்தி ைடய	 ஒட் ெமாத்தமான	 ெபா ளியல்	 ழல்	 மற் ம்	 நி வன
அைமப் க்கள்	 ேம ம்	 ஒ க்க	 ெநறிகள்	 றித் ம்	 நாம்	ஆராய	 ேவண் ம்.
இந்த	 ஆய்ெவன்ப 	 உலகளவிலான	 பல்ேவ 	 அைமப் க்கள்
தலியவற்ைற ம்,	 இ தியில்	 வரலாற் ச்	 ழைல ம்	 உட்ெகாண்டதாக

அைமய	ேவண் ம்.	நம 	ஒவ்ெவா 	ெசய க் ம்	நாம்	மட் ேம	காரணமல்ல.
ற்றவாளிகைளச்	 ச கம்தான்	 ேதாற் விக்கிற .	 உடைல	 விற் த்தான்

பிைழக்க	 ேவண் யி க்கிற .	நம்ைம	 பிற க் 	அ ைமப்ப த்திக்	ெகாள்ள
ேநர்ந்தி க்கிற .	 நம்ைம	 நாேம	 களங்கப்ப த்திக்	 ெகாள்கிேறாம்	 மற் ம்
டமாக்கிக்	ெகாள்கிேறாம்.	உடைம,	ஆதிக்கம்	 தலியைவ	ெபற் ள்ளவர்கள்

நம்ைம	 அ ைமப்ப த் கிறார்கள்.	 இவர்கள்	 நமக் 	 ஒ க்க	 ெநறிகள்
வைரய க்கிறார்கள்.	இவர்கேளா 	ஒத் 	 நம்மால்	 ெசல்ல	 யா .	 ெபாய்
ெசால்லி ம்,	கள 	ெசய் ம்	இவர்கைள	ஏமாற்ற	ேவண் ம்,	ேவ வழி	நமக்
இல்ைல.	

ச கச்	 ழல்	இப்ப 	இ ந்த	 ேபாதி ம்	 சி பான்ைம	 என் 	 ெசால்லப்ப ம்	 சில
மனிதர்கைளப்	 ெபா த்தவைர	 சில	 ஒ க்க	 ெநறிகளில்	 ஊன்றியி க்கிறார்கள்.
இப்ப 	இ ப்பதன்	 லம்	தன்	தனித்தன்ைமைய	நி விக்	ெகாள்கிறார்கள்.	இந்தத்
தனித்தன்ைமயிலி ந் 	 பிற 	அவர்களால்	விலக	 வதில்ைல.	 தாய்	 என்பவள்
தன்	 ழந்ைதக க்காக	எந்த	தியாகத்ைத ம்	ெசய்பவளாக	இ க்கிறாள்.	பக்தி
என்ப 	 ட	இப்ப 	ஒ 	தனித்தன்ைம	 எத்தைகய	 யரம்	தனக் 	 ேநர்ந்தா ம்
எல்லாவற்ைற ம்	 கட ளிடம்	 ஒப்பைடத் 	 விட் 	 தமக் ள்	 இவர்கள்	 பக்தி
ெசய்கிறார்கள்.	 தாேய	 வ ைம	 வாய்பட்டா ம்	அவள்	 வ ைம	 தீர்க்க	 தான்	 தீய
வழியில்	 ெசல்ல	 மாட்ேடன்	 என்பவன்	 றித் 	 வள் வர்	 ெசால் கிறார்.	 தான்
வளர்க் ம்	ப 	மாட் ற் க்	 ட	பிறரிடம்	நீைர	யாசிக்க	வி ம்பாதவன்	இத்தைகய
மனிதன்,	 இவ க் 	 வ ைம	 ன்பம்	 த வதில்ைல.	 இத்தைகய
மனித க் ள்ளி ந் 	 சான்ேறான்	 என்பவைன	 வளர்த்ெத க்கிறார்	 வள் வர்.
இத்தைகேயார்	இ ப்பதனால்தான்	இந்த	உலகம்	வாழ்கிற 	என்கிறார்.	



மார்க்ஸ்	 தலியவர்கள்	 இப்ப 	 வாழ்ந்தவர்கள்.	 ழல்	 மனிதைன	 பாதிக்கிற
என்பைத	 ரிந் 	 ெகாள் ம்	 மார்க்ஸ்,	 இ ேவ	 	 உண்ைம	 அல்ல	 என்கிறார்.
உண்ைமயில்	இ 	 பாதிதான்	என்கிறார்.	ம பாதி	என்ன	என்ற	 ேகள்விக் 	விைட
த கிறார்,	 தன்	 ழைல	 மாற் பவன்	 மனிதன்	 என்கிறார்.	 இைதத்தான்
உண்ைமயின்	 ம பாதி	 என்கிறார்.	 பிற	 மனிதர்கள்	 ேபால	 இவர்	 வாழவில்ைல.
எல்லாவைக	 இன்பம்,	 ெபா ள்	 ேதட்டம்	 தலியவற்ைற	 ஒ க்கிைவத் 	 விட்
பாட்டாளி	 வர்க்கத்தின்	 வி தைல	 றித்த	ஆய்வி ம்	 ெசயல்பாட் ம்	 தன்ைன

ைமயாக	 ஈ ப த்திக்	 ெகாண்டார்	 மார்க்ஸ்.	வாழ்நிைலதான்	 சிந்தைனையத்
தீர்மானிக்கிற 	என்ப 	உண்ைமதான்.	வாழ்நிைல	ஒ வைன	தி டத்	 ண்டலாம்.
ெகாைல	 ெசய்ய ம்	 ண்டலாம்.	 இல்லறத்தின்	 உள்ேளேய	 டங்கிவிட ம்

ண்டலாம்.	 இைவ	 எல்லாம்	 மனித க் ள்	 உடன்பாட் 	 ைறயில்	 ஏற்ப ம்
வாழ்வியல்	சிந்தைன.	 ழைல	ஏற்க	மாட்ேடன்	என் 	வாழ்நிைலக் 	எதிர்விைன
த ம்	 சிந்தைன	 என்ப 	 மற்ற .	 சிந்தைன	 மனிதைனப்	 பற் ம்	 ெபா 	அவன்
ெபௗதீக	சக்தியாக	மா கிறான்	என் 	மார்க்ஸ்	 றிப்பிட்டதன்	உண்ைமைய	இங்
ெதளிவாகப்	 பார்க்கிேறாம்.	 இைதப்	 ேபாலத்தான்	 கட ள்	 சிந்தைன	 மனிதைனப்
பற்றிக்	ெகாள்கிற .	

கைலஞர்கள்	 என்பவர்கள்	 கைல	 ஈ பாட்ைடேய	 தம்	 வாழ்வின்	 தற்ெபா ள்
ஆக்கிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	இைசக்	கைலயில்	தன்ைன	 ைமயாக	ஈ ப த்திக்
ெகாண் ப்பவ க் 	தனக்கப்பால்	 ேவ 	 உலகம்	இல்ைல.	அறிவியல்	அறிஞர்கள்
தலியவர்க ம்	 இப்ப 	 ைமயாகச்	 ெசயல்ப கிறார்கள்.	 தமக் 	 ெவளியில்

உள்ள	உலகம்	இவர்கைள	பாதிப்பதில்ைல.	 ற	உலகின்	 ண் தல்க க் 	இவர்கள்
தம்	அகத்தி ள்	இடம்	த வதில்ைல.	அகத்ைத	இவர்கள்	வலிைமயாக	பைடத் க்
ெகாள்கிறார்கள்.	 பிற 	 அதிலி ந் 	 இவர்கள்	 நிைலெபயர்வதில்ைல.
எப்ெபா ேத ம்	 தங்க க் ள்	 ற	 உலகம்	 ைழந் 	 இவர்கைளத்	 த மாறச்
ெசய்லாம்.	 அப்ெபா ெதல்லாம்	 இவர்கள்	 ப ம்	 ய க் 	 அளவில்ைல.	 சில
சமயங்களில்	 இவர்கள்	 மனநிைல	 பாதிப் க் 	 உள்ளாகிறார்கள்.	 இத்தைகய
மனிதர்கைள	 சில	 சமயங்களிேல ம்	 நாம்	 சந்தித்தி க்க	 ம்.	 தன்
அகத்திேலேய	 ைமயாக	 தன்ைன	 ஊன்றிக்	 ெகாள் ம்	 மனிதர்கைளப்
ேபாலத்தான்	 இவர்க ம்	 கைல	 தலிய	 ைறகளில்	 தன்ைன	 ஊன்றிக்
ெகாள்கிறார்கள்.	இவர்க க் ள் ம்	ச கம்	மற் ம்	வரலாற்றின்	இயக்கம்	ஏேதா
ஒ 	வ வில்	ெசயல்ப கிற .	அறவியலில்	ஊன்றியி ப்பவர்கைள ம்	இப்ப த்தான்
ரிந் 	ெகாள்ள ம்.	

4.	 மார்க் க் 	 ற்பட்டவர்	 ெஜர்மானியத்	 தத் வவாதிகளில்	 ஒ வரான
இம்மா ேவல்	 கான்ட்	 என்பவர்.	 அறவியல்	 றித்த	 ஆய்வில்	 அவர் ன்
ைவத்த	 ேகாட்பா 	 ேகட்டகாரிகல்	 (CATEGORICAL	 IMPERATIVE)
இம்பெரட் வ்	 என்ப .	 அதாவ 	 கடைமையச்	 ெசய்	 பலைன	 எதிர்பாராேத
என்பதன்	 ம வ வம்	 இ .	 இப்ப த்தான்	 மார்க்ஸ்	 வாழ்ந்தார்.	 பலைன



எதிர்பார்க்காமல்	தன்	கடைமையச்	ெசய்தார்.	

வரலாற்றி ம்	 கைலகள்	 மட் மல்லாமல்	 சமயங்கள்	 தலியன ம்	 இவ்வா
தனக் ரிய	 தனித்தன்ைமேயா 	 வரலாற்றில்	 ேவர்	 பி த் 	 கிைளகள்
படர்ந் ள்ளன.	இவ்வைகப்	ேபாக்ைக	நாம்	 ற்றாக	ம ப்பதற்கில்ைல.	மார்க்சிய ம்
இப்ப 	 சிற்சில	 களில்	 ேவ ன்றி	 கிைள	 படர ம்.	 ெபா ள் தல்வாதம்
என்பத ள்	 இப்ப த்தான்	 மார்க்சியர்	 ேவ ன் கின்றனர்.	 ரட்சிக்கான
வாய்ப் க்கேளா	ெசயல்	 ைறந்த	அல்ல 	இல்லாத	நிைலைமகளில்	கட்சிக் ள் ம்
சிலவைகச்	 ெசயல்பா களி ள் ம்	 ேவ ன் வ 	 இப்ப த்தான்.	 றிப்பிட்ட
ைறயில்	 ஆழ்ந் 	 ெசல் ம்	 ெபா 	 இப்ப 	 ேநர்வைதத்	 தவிர்க்க	 இயலா .

மார்க்சிய ம்	 இப்ப 	 வரலாற் ச்	 ழலில்	 தனக் ள்	 டக்கம்	 ெகாள்ள ம்.
அல்ல 	சில	கிைளகள்	வளர	 ேவ 	சில	கிைளகள்	 பட் ப்ேபாகலாம்.	இத்தைகய
ேபாக்ைகப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	மீண் ம்	வரலாற் ச்	 ழல்	 றித்த	ெபா ள் தல்வாத
ஆய் க் ள்	நாம்	ெசல் கிேறாம்.	கைல	 தலிய	 ைறகளில்	இதன்	காரணமாக
வளர்ச்சி	 ஏற்ப வைத ம்	 நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ளலாம்.	 நவீன	ஓவியம்	 தலியைவ
இப்ப த்தான்	 நமக் ள்	வளர்ந் 	 ெசழித் ள்ளன.	 க த் தல்வாதம்	 என்பதன்
வளர்ச்சிைய	இப்ப த்தான்	நாம்	 ரிந் 	ெகாள்ள	இய ம்.	மார்க்சியத்தி ள் ம்
க த் தல்வாதத் க் 	 இடம்	 உண் .	 இவற்ைறெயல்லாம்	 உள்ளடக்கி
மார்க்சியத்தின்	பல்ேவ 	 கைள	நாம்	ஒ ங்கிைணக்க	 ம்.	

ெஜர்மனில்	 மார்க்சியராக ம்	 கவிஞர்	 மற் ம்	 நாடக	 ஆசிரியராக ம்	 திகழ்ந்த
ெபர்ேடால்ட்	 பிரக்ட்	 நாடகம்	 ஒன்ைற	 இங் 	 ஆய் க் 	 எ த் க்	 ெகாள்ளலாம்.
அேரபிய	 பாைலவனத்தில்	 ஒட்டகத்தில்	 பயணம்	 ெசய் ம்	 உடைமயாளன்
ஒ வ க் 	 ைணயாக	ஒட்டகத்ேதா 	உடன்	நடந் 	ெசல் கிறான்	ஓர்	அ ைம.
ஒட்டகத்தின்	 மீ 	 அமர்ந்தி ப்பவள்	 ஆண்டான்	 அ ைம	 நடந் 	 ெசல்கிறான்.
வழக்கம்ேபால	 ஆண்டான்	 அ ைமைய	 அ க்க 	 ஏ கிறான்,	 அ க்க ம்
ெசய்கிறான்.	 க ைமயான	 ெவயில்	 உடைமயாளனின்	 ைவயில்	 நீர்	 தீர்ந்
வி கிற 	 தாகத்தால்	 தவித்த	 அவைன	 ேநாக்கி	 அ ைம	 தன்	 ைவைய
நீட் கிறான்.	அ ைம	தன்ைன	அ க்க	 ைவைய	ஓங் கிறான்	என்ற	எண்ணிய
உடைமயாளன்	தன்	ைகயி ள்ள	த யால்	அ ைமைய	அ க்க	அ ைம	இறக்கிறான்.
நீதிபதி	 ஒ வரிடம்	 இந்த	 வழக் 	 ெசல் கிற .	 ஆண்டா க் ம்	 அ ைமக் ம்
இைடயில்	நில வ 	பைக	உற ,	பைக	உணர் 	காரணமாக	ஆண்டான்	அ ைமைய
அ க்கத்தான்	 ெசய்வான்	 ஆகேவ	 உடைமயாளைன	 ற்றம்	 ெசால்ல	 யா .
இப்ப 	தீர்ப் 	தரப்ப கிற .	

கழ்ெபற்ற	 நாடக	 ஆசிரியர்	 பிரக்ட்	 இந்த	 நாடகத்தின்	 லம்	 இரண்
வர்க்கங்க க் 	 இைடயில்	 நில கிற	 பைக	 உறைவ	 வலி த் வதற்காக	 இந்த
நாடகத்ைத	 எ தியி க்கிறார்.	ஆண்டான்	 தன்	 பைக	 உணர்வில்	ஊன்றியி ந்
ெசயல்ப கிறான்.	ஆண்டான்	இடத்தில்	அ ைம	அன் 	ெகாள்ளத்	ேதைவ	இல்ைல.



இங் 	 அவன்	 ெசய்த	 அன்ெபன்ப 	 அவன 	 டத்தனம்	 அன்றி ம்
பழைமப்ேபாக் ,	 பாட்டாளி	 வர்க்கம்	 எதிரிக் 	 அன் 	 ெசய்ய	 ேவண் யதில்ைல.
எதிரிைய	ஒழித் க்	கட் வ தான்	பாட்டாளி	வர்க்கத்தின்	கடைம.	சமய	உணர்
தன்னிடம்	 தங்கியி க் ம்	 காரணமாகேவா,	 ேவ 	 எந்தக்	 காரணத்திற்காகேவா
அ ைம	 இப்ப 	 நடந் 	 ெகாண்டால்	 அவைன	 உடைமயாளன்	 தண் க்கத்தான்
ெசய்வான்.	ஆகேவ	 இவ க் 	 அன் 	 ேதைவயில்ைல.	 தன்	 ேதாழனிடம்	 இவன்
அன் 	ெசய்யலாம்.	எதிரியிடம்	இப்ப 	நடந் 	ெகாள்ளக்	 டா .	

பாட்டாளி	வர்க்கத்திற் 	அறி ைர	வழங் வதற்காக	எ தப்பட்ட 	இந்த	நாடகம்
என் 	 நண்பர்கள்	 பாராட் னர்.	 இத்தைகய	 நாடகத்தின்	 லம்	 மார்க்சியம்
தனக் ள்	 வளம்	 ெப வதாகச்	 ெசால்ல	 வதில்ைல.	அன் 	 ெசய்வ 	 மனிதப்
பண் 	இதிலி ந் 	மனிதன்	தன்ைன	விலக்கிக்	ெகாள்ள	 யா .	எதிரியிட ம்
மனிதன்	அன் 	 ெசய்ய ம்.	 இன்றில்லா	 விட்டா ம்	 ஒ 	 நாள்	அவன்	 ரிந்
ெகாள்வான்.	 எதிரிக் ள்ளி க் ம்	 மனிதைன	 விழிப் றச்	 ெசய்வதற் 	 இப்ப
அவனால்	 தண் க்கப்பட் 	 சாவ ம்	 ட	 ஒ 	 ெநறிதான்.	 தலாளியின்
வி தைலக்காக ம்	 பாட்டாளி	 வர்க்கம்	 பா பட	 ேவண் ம்	 என் 	 றியவர்
மார்க்ஸ்.	 தந்திரம்	 பிரி படாத 	 என் ம்	 மார்க்ஸ்	 றியி க்கிறார்.	 மார்க்சிடம்
ஆழத்தில்	 யி ந்த	இந்த	அற் தப்	 பண்ைப	 நம்மால்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.
மார்க் க் ள்	 இப்ப 	 ஒ 	 இேய 	 யி ந்தார்.	 காந்திய க க் ள் ம்
இத்தைகய	க ைணைய	நம்மால்	காண ம்.	இந்த	மனிதனின்	மனம்	அன்பில்

யி க்கிற 	அல்ல 	சிைறப்பட் க்கிற 	என் ம்	 றலாம்.	இத்தைகய	அன்
விலங் க க் த்	 ெதரியா ,	 மனித க் 	 மட் ேம	 இ 	 ரி ம்.	 இதன்
காரணமாகத்தான்	மனிதன்	ேமம்பட் க்கிறான்.	இேதேபாலத்தான்	மனித க் ள்
அறவியல்	 ெசறி 	 ெபற ம்.	 மார்க்சியத்தி ள்ளி ந் ம்	 இப்ப 	 ஒ
அறெநறிைய	 நாம்	வளர்த்ெத க்க	 ம்.	இ 	 மார்க்சியத்திற் 	 ரணாகா .
மார்க் 	 இப்ப 	 இம்மா ேவல்	 காண் க் 	 வசப்பட் க்கிறார்.	 இப்ப த்தான்
மார்க்சியன்	 என்பவன்	 தனக் ள்	 ஒ 	 சித்தனாக	 இ க்கிறான்.	 இந்த	 உண்ைம
ெலனி க் ப்	 ரி ம்	மாேவா க் ம்	 ரி ம்.	கட்சி	மார்க்சியம்	இந்த	 உண்ைமைய
ரிந் 	ெகாள்ளாததில்	வியப்பில்ைல.	
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இத்தாலியின்	ஒ 	ப தியாகிய	சார் னியாவில்	ஓர்	ஏைழக் ம்பத்தில்	 1891	 -ல்
பிறந்தார்	கிராம்சி.	தந்ைதயார்	ஓர்	 எ த்தர்.	தாயார்	 ஏைழ	 உழவர்	 ம்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்.	கிராம்சியின்	ஏழாம்	வயதின்ேபா 	பணக்	ைகயாடல்	 ற்றத்திற்காகத்
தந்ைத	 சிைறக் ச்	 ெசன்றார்.	 ெவளிவந்தேபா 	 அவ க் 	 ேவைல	 இல்ைல.
கிராம்சி டன்	 பிறந்தவர்கள்	 அ வர்.	 பள்ளிைய	 விட் 	 விலகிய	 கிராம்சி	 சில
ஆண் கள்	அ வலகப்	ைபயனாகப்	பணி	 ரிந்தார்.	இ பதாவ 	வயதில்	 ரின்
பல்கைலக்	கழகத்தில்	ப க்க	உதவித்	ெதாைக	கிைடத்த .	வ ைம	மிக்க	 ம்பச்
ழல்,	உடல்நலக் ைற ,	 ன்	வி ந்த	 	இவற்ேறா 	கிராம்சி	பயின்றார்.	

சார் னியா,	 உழ த்ெதாழில்	 ெப ம்ப தி	 நைடெப ம்	 ப தி.	 கிராம்சி	 ம்பம்
பரவாயில்ைல	 என் 	 ெசால்லத்தக்க	 நிைலைம.	 ரினில்	 இவர்	 பார்த்த
ெதாழிலாளர்கைளவிட	 வறிய	 நிைலயில்	 சார் னியா	 உழவர்கள்	 வாழந்தைதக்
கிராம்சி	 என் ம்	 மறக்கவில்ைல.	 தான்	 வாழ்ந்த	 சார் னியாவின்	 ஆழ்ந்த
ேவர்கைளத்	தம்மிடம்	ெகாண் ந்தார்.	தம்	மக்கள்	கலாச்சாரம்,	ெமாழி,	பாடல்கள்
தலியவற்றிடம்	ஆழ்ந்த	ஈ பா 	ெகாண் ந்தார்.	

நவீனத்	 ெதாழில்வளமிக்க	 ரி க் 	 அவர்	 ெசன்றெபா 	 நகரம்	 அவைர
அச் த்திய ,	 விைரவில்	 ரின்	 நகரத்தின்	 வரலாற் 	 க்கியத் வ ம்
அரசியல்	 ெகாந்தளிப் ம்	அவர 	 உணர்வில்	 கலக்கத்	 வங்கின.	 ெதாழில் ைற
வளர்ச்சியின்	 ேதைவைய	அவர்	 ஏற்றார்.	 எதிர்காலவியல்	இயக்கத்ைதச்	 (Futurist
movement)	 சார்ந்த	 கைலஞர்களிடம்	 ஈ பா 	 ெகாண்டார்.	 ரினிலி ந்த	 கார்
ெதாழிற்சாைல	அதிபர்கள்	நவீன	கால	மன்னர்களாக	அவ க் க்	காட்சி	தந்தனர்.
இவற்ேறா 	இத்தாலியின்	அறி ச் ழல்,	 தல்	 உலகப்ேபா க் 	 ன்னர்	ஏற்பட்ட
ெந க்க கள்,	இத்தாலிய	ேசாசலிசக்	கட்சி,	பால்மயிேரா	ேடாகிலியாட் ,	ஆஞ்சலா
டாஸ்கா	 தலிய	நண்பர்களின்	உற 	இவற்றின்	பாதிப் க் 	ெவ வாக	ஆட்பட்டார்
கிராம்சி.	

இத்தாலியின்	 சிந்தைனச்	 ழலில்	 ெப ம்	 ெசல்வாக் ச்	 ெச த்தியவர்
ெபனி ட்ேடா	 ேராஸ்.	இவர்	ஒ 	தத் வவாதி.	 1866-	இல்	 பிறந்தவர்.	இயற்ைக
விஞ்ஞானங்களில்	 பயன்ப த்தப்பட்ட	 ேநர்க்காட்சிவாத	 அ கல்	 ைறையக்
க ைமயாகத்	 தாக்கினார்.	 வரலாற் 	 மாற்றம்,	 கைலப்பைடப் 	 ஆகியவற்றில்



அகநிைலப்பண்ைப	 தன்ைமப்ப த்தினார்.	மார்க்ைசக்	கற்கத்	 வங்கிய	 ேராஸ்,
ெஹகலிடம்	பற் க்ெகாண்டார்.	18	ஆம்	 ற்றாண் 	இத்தாலியச்	சிந்தைனயாளர்
விேகாவின்	 பாதிப் ம்	 இவரிடம்	 இ ந்த .	 இவர்களிடமி ந் 	 வரலா 	 என்ப
ச கம்,	 சிந்தைன	 தலிய	 பல	 ைறச்சார் 	 ெகாண்ட 	 என்பைத	 அறிந்தார்.
வரலா 	 என்ப 	 மனித	ஆன்மாவின்	வரலா தான்.	வரலாற் 	 மா தல்கள்,	தனி
மனிதர்களிட ம்	 றிப்பிட்ட	 வரலாற் 	 நிகழ் களி ேம	 ெவளிப்ப கின்றன.
வரலா 	 மனித	 தந்திரம்	 பற்றிய .	 வரலாற் க்	 கட்டங்கள்	 என்பைவ	 மனித
தந்திரத்தின்	 வளர்ச்சி	 ேநாக்கியைவ.	 இத்தைகய	 க த் க்கள்	 ெகாண்ட
ேராஸ்,	இ தியில்	எல்லாேம	எப்ப ேயா	சரியாகிவி ம்	என் 	நம்பினார்.	

அரசியல்,	 கைல,	 தலிய	 மனிதச்	 ெசயல் ைறகள்	 அைனத் ம்	 த விய
வரலா 	 என்பேதா ,	 பழைமக் ம்	 ைமக் ம்,	 இறப் ,	 நிகழ் ,	 எதிர்காலம்
ஆகியவற் க் ம்	உள்ள	உற 	 ைற	பற்றிய	க த்தாக்கத்ைத ம்	 ேராஸிடமி ந்
கற்றார்	 கிராம்சி.	 ேநர்க்காட்சி	 வாதத்தின்	 வைரயைறகைள ம்	 அறிந்தார்.
சமகாலத்திய	 மார்க்சியவாதிகள்	 கற்பித் 	 வந்த	 இயந்திரவியல்	 வைகப்பட்ட
மார்க்சியத்தின்	 ேபாதாைமைய ம்	 அறிந்தார்.	 பாஸ்ேபார்	 என்பவரின்
ெசாற்ெபாழி களிலி ந் ம்,	 ேலபிரியேலா	 என்பவரின்	 மார்க்சிய
விளக்கங்களிலி ந் ம்	 பலவற்ைறக்	 கற் க்ெகாண்டார்.	 தன 	 சமகால
ேசாசலிசவாதிகள்	 பலைரக்	 காட் ம்	 கலாச்சாரம்	 பற்றிய	ஆழ்ந்த	 ஈ பாட்ைடக்
ெகாண் ந்தார்	 கிராம்சி.	 ேராஸின்	 பாதிப் க்கேளாேட	 மார்க்சியத்திற் 	வந்த
கிராம்சி	இ திவைர	 ேராஸின்	பாதிப்பிலி ந் 	வி படவில்ைல	என்பதாக ம்	சில
விமர்சகர்கள்	 றிப்பி கின்றனர்.	

மார்க்சியத்திற் 	 எதிரான	 ேராஸின்	 க த் க்கைள	 கிராம்சி	 விமர்சனம்
ெசய் வந்தார்.	 இத்தாலிய	 வைகத்	 தாராள	 வாதத்தின்	 தத் வவாதி	 ேராஸ்.
ேராஸின்	தத் வம்,	சிந்தைன	வைகப்பட்டதாகேவ	இ ந்த .	ஒ வர்	எ க் ம்

தத் வ	 நிைலப்பா 	 இன்றியைமயாமல்	 அரசியல்	 ெசயல்பாட் ல்	 	 அைடய
ேவண் ம்	 என் 	 ேராஸ்	 நம்பவில்ைல.	 ஆயி ம்	 தல்	 உலகப்ேபாரின்	 ேபா
சிந்தைனயாளர்	 பல ம்	 ழம்பித்	 தவித்த	 நிைலயில்,	 இ தியில்	 வரலாற்றின்
அறிவார்ந்த	 தன்ைம	 ெவற்றி	 ெப ம்	 என்ற	 நம்பிக்ைகேயா 	இ ந்த	 ேராைஸப்
பாராட் னார்	 கிராம்சி.	 ேராஸின்	 தத் வம்,	 ெப ம்	அள க் ச்	 ெசயல் ைறத்
தத் வத்தின்	 சிந்தனாவாத	 ெமாழிெபயர்ப் 	 என் 	 பிற்காலத்தில்	 எ தினார்.
ேரா க் த்	 தம்	 காலத்தவர்	 பட்ட	 கடைனப்	 பாராட் னார்	 கிராம்சி.	 றிப்பாக

மதத்தின்	 உதவி	 இல்லாமல்	 மனிதன்	 வாழ	 ம்	 என்ற	 ேராசின்	 ற்ைறப்
ெபரி ம்	 பாராட் னார்.	 வரலாற் 	 வளர்ச்சியில்	 கலாச்சாரம்,	 சிந்தைன,	 ெப ம்
சிந்தைனயாளர்கள்,	 அர 	 ஆகியவற்றின்	 பங்ைகப்	 பற்றி	 தங்கள்
கவனத்ைதத்	 தி ப்பியவர்	 ேராஸ்	 என் 	 பிற்காலத்தில்	 தன
சிைறக் றிப்ேப களில்	எ தினார்.	



இேத	காலத்தில்	இத்தாலியில்	ேசாசலிசக்	ேகாட்பாட்டாளர்	பலர்	மார்க்சியத்தின்பால்
ஈர்க்கப்பட்டனர்.	 இவர்களில்	 பலர்	 பாரா மன்ற	 நி வனங்கைள	 விமர்சனம்
ெசய்தனர்.	 பிரஞ் க்காரராகிய	ஜியார்ஜஸ்	ெசாேரல்	க த் க்க ம்	இத்தாலியில்
இடம்	ெபற்றன.	பாட்டாளி	வர்க்கம்	தன 	ச கத்திற் ப்	 த் யிர்	ெகா க்கவல்ல
அறிவியல்	 ஆற்றல்	 உள்ள :	 ேசாசலிசம்	 தான்	 நிகழ்காலத்திற்கான	 சமயம்,
பண்பா .	 ெசாேரலின்	 இக்க த் க்கள்	 கிராம்சிக் 	 ஏற்றைவயாக	 இ ந்தன.
பாட்டாளி	வர்க்கம்	அரசியல்,	கலாச்சாரத்	 ைறகளில்	தன 	ெசாந்தக்	கால்களில்
ேவர்களில்	 நிற்கேவண் ம்	 என்பதி ம்,	 உேராம	 கத்ேதாலிக்க	 சமயம்	 ேபாலேவ
வாழ்வின்	அைனத் த்	 ைறகைள ம்	த வியதாக	ேசாசலிசம்	அைமய	ேவண் ம்
என்பதி ம்	ெசாேரலின்	க த் க்க டன்	கிராம்சி	உடன்பட்டார்.	

1911	 தல்	 5	 வைர	 ரின்	 பல்கைலக்	 கழகத்தில்	 பயின்றேபா 	 தீவிரமான
ேசாசலிச	அைமப் க்க ட ம்	 உற 	 ெகாண்டார்	 கிராம்சி.	 1913இல்	 நைடெபற்ற
கார்	 ெதாழிற்சாைல	 ேவைல	 நி த்த ம்,	 சார் னியாவில்	 நைடெபற்ற	 ேதர்தல்
அ பவங்க ம்	 அவைர	 ஒ 	 ேசாசலிசவாதி	 ஆக்கின.	 பின்னர்	 ேசாசலிச
இயக்கத்தில்	தீவிரமாக	ஈ பட்ட	ெபா 	மார்க்சியவாதி	ஆனார்	கிராம்சி.	
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தல்	 உலகப்ேபார்ச்	 ழலில்	 இத்தாலிய	 ேசாசலிசக்	 கட்சிக் ள்	 க ைமயான
பிள கள்	 ஏற்பட்டன.	 ஏற்கனேவ	 இ க் ம்	 அரசியல்,	 ெபா ளாதார	 அைமப்பின்
உள்ேளேய	 சீர்தி த்தம்	 ெசய் 	 ெகாள்ளலாம்	 என்ற	 ஒ 	 பிரி ம்,	 கட்சி
தலியவற்ைறக்	கட் 	ைவத்தால்	மார்க்ஸ்	எதிர்பார்த்த	வரலாற் 	மாற்றம்	ேநர்ந்

வி ம்	என்ற	ைவதீக	மார்க்சியப்	பிரி ம்	கட்சிக் ள்	ஏற்பட்டன.	 தல்	உலகப்	ேபாரில்
இத்தாலி	 ந நிைல	 வகிக்க	 ேவண் ம்	 என்ற	 க த் ம்	 பிரிட்டன்	 பிரான் க் ச்
சார்பாக	 இத்தாலி	 தைலயிட	 ேவண் ம்	 என்ற	 க த் ம்	 கட்சிக் ள்	 ஏற்பட்டன.
இைவ	 தவிர,	 இத்தாலிய	 உைழப்பாளிகள்	 இயக்கத்தி ள்	 அராசகவாதிக ம்
சின் கலிஸ் க ம்	 ெசயல்பட்டனர்.	 இச்சமயத்தில்	 ேசாசலிச	 இயக்கத்தில்
பங் ெபற்ற	கிராம்சி,	ேபாரில்	இத்தாலி	தைலயிட	ேவண் ெமன் 	 ேசாலினிையப்
ேபாலேவ	 தா ம்	 க தலானார்.	 ேசாலினிைய	ஆசிரியராகக்	 ெகாண்ட	அவந்தி
தலிய	 பத்திரிைகயில்	 இவர்	 கட் ைரகள்	 ெவளியாயின.	 ரட்சிகரமான

ெசயல்க க் 	இப்சன்,	பிரான்டல்ேலா	 தலிய	நாடக	ஆசிரியர்களின்	

பங்ைகச்	சிறப்பித் 	எ தினார்.	அரசியல்	 ரீதியான	 ரட்சிக் 	 ந்திய	கட்டத்தில்
ஒ 	 திய	கலாச்சாரச்	 ழலின்	ேதைவ	பற்றி	நிைறய	எ தினார்.	ெதாழிலாளர்கள்
ஒ 	 திய	 நாகரிகம்,	 வாழ்க்ைக	 ைற	 பற்றிய	 கல்விையப்	 ெபற	 ேவண் ம்.
தத் வம்,	 வரலா ,	 கைலப்பைடப் 	 தலிய	 பல	 ைறகளி ம்	 ெதாழிலாளர்கள்
ஈ பா 	 ெகாள்ளேவண் ம்	 என் 	 வலி த்தினர்.	 இவ்வா 	 அவர 	 தனித்த
சிந்தைனகைள	அவர்	கட் ைர	ெவளிப்ப த்தின.	இவற்ேறா 	கலாச்சாரத்திற் ம்



அரசிய டன்	 கலாச்சாரம்	 ெகாள் ம்	 உறவிற் ம்	அவர்	 க்கியத் வம்	 தந்தார்.
இவற் டன்	 மார்க்சியத்தின்	 அ ப்பைட	 பிரச்சைனகள்	 பலவற்றி ம்	 அவர்
தீவிரமான	ஆய் கைள	ேமற்ெகாண் ந்தார்.	

1917	பிப்ரவரி	ரஷ்யப்	 ரட்சிையக்	கிராம்சி	வரேவற்றார்.	ேபால் விக்	கட்சி,	ெலனின்
பங் 	ஆகியவற்ைறப்	ெபரி ம்	வரேவற்றார்.	1917	க் 	 ன்	ெலனின்	பைடப் க்கள்
இத்தாலிக் 	 வந் 	 ேசரவில்ைல.	 1917	அக்ேடாபர்	 ரட்சி,	 ர் வாப்	 ரட்சிையக்
கடந் 	 பாட்டாளி	 வர்க்கப்	 ரட்சியாக	 மலர்வதன்	 சாத்தியத்ைத	 அறிந்
ெகாண்டார்.	ரஷ்யப்	 ரட்சி	மார்க்சின்	 லதனத் க் 	எதிரான 	என் 	எ தினார்
கிராம்சி	 ேபால் விக் கள்	 மார்க்சின்	 சில	 வைரயைறகைள	 ம த்த	 ேபாதி ம்
மார்க்சின்	உயிர்ப்ைபச்	ெசயல்ப த்தி	உள்ளனர்	என் 	பாராட் னார்.	இக்காலத்தில்
தான்	அவர 	 சிந்தைனயில்	 ெப ம்	 மாற்றங்கள்	 ஏற்பட்டன.	 ழல்கைளப்	 ரிந்
ெகாண் 	 ரட்சி	ெசய்வ 	என்பதற் 	மாறாக,	 ழல்கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்ளேவ
ரட்சி	 ெசய்தாக	 ேவண் ம்	 என்ற	 க த்திற் 	 வந் 	 ேசர்ந்தார்.	 இக்காலத்தில்
இத்தாலிய	 ேசாசலிசக்	 கட்சியில்	 றிப்பிடத்தக்கவர்களில்	 ஒ வராக	 கிராம்சி
இ ந்தார்.	

ேபாரின்	 வில்	ஏற்பட்ட	ெபா ளியல்,	ச க,	அரசியல்	 சீர் ைலவின்	காரணமாக
1922	 ன்	 வில்	 ேசாலினி	 பதவிக் 	வந்தார்.	 1919	 20	காலத்தில்	 ேசாசலிசப்
ரட்சிக்கான	வாய்ப் க்கள்	மி ந்தி ந்தன.	ெதாழிற்சங்க	 உ ப்பினர்	ெதாைக	 20
இலட்சமாக	 உயர்ந்த .	 1919	 ேதர்தலில்	 ேசாசலிசக்	 கட்சி	 றிப்பிடத்தக்க
ெவற்றிகைள	அைடந்த .	 ரட்சி	 பற்றிய	அச்சம்	 சில	 வட்டாரங்களில்	 மி ந்த .
ெபா ளியல்,	 அரசியல்	 ஆகியவற்றில்	 ஏற்பட்ட	 ெந க்க 	 நிைலைமகைளப்
பாரா மன்றக்	 யாட்சி	 ைற	தீர்க்க யாமல்	திணறிய .	

இந்தச்	 ழலில்	கிராம்சி	தன்	நண்பர்க டன்	 ேசர்ந் 	 “ திய	அைமப் ”	 (Ordine
Nuovo)	 என்ற	 பத்திரிைகைய	 ெவளியிட்டார்.	 ேசாசலிசக்	 கட்சித்	 தைலைமைய,
ரட்சிகர	 ேநாக்கிலி ந் 	 க ைமயாக	 விமர்சனம்	 ெசய்தார்.	 கிராம்சி	 தன
சிந்தைனகைள	 இதில்	 ெவளியிட்டார்.	 மார்க்சியம்	 சித்தாந்தப்	 பிரச்சைனக ம்
இவ்விதழில்	விவாதிக்கப்பட்டன.	

ரின்	 நகரத்தில்	 ெப ம்	 அளவிலி ந்த	 கார்	 ெதாழிற்சாைலகளில்
ேபார்க்காலத்தில்	 ெதாழிற்சங்கங்கள்	 வலிைம	 ெபற் 	 இயங்கின.	 இவற் டன்
ெதாழிற்சாைல	 ஆேலாசைனக்	 க்க ம்	 (Factory	 Councils)	 வலிைமேயா
இ ந்தன.	 ேசாவியத்	 ரட்சியில்	 ேசாவியத் கள்	 வகித்த	 பங்கிைன	 இந்த
ஆேலாசைனக்	 க்கள்	 ஆற்ற	 ம்	 என் 	 கிராம்சி	 நம்பினார்.	 இந்த
ஆேலாசைனக்	 க்கள்	 ரட்சிகர	இயக்கத்தின்	க வாக	அைமவேதா,	எதிர்கால
ச கத்தின்	 உ வைமப் 	 ஆக ம்	 திகழ ம்	 என் 	 நம்பினார்.	 இைவ
ெதாழிலாளர்க்கான	கல்வி	ைமயங்களாக ம்,	 ேசாசலிச	ஆய் 	ைமயங்களாக ம்



ெசயல்பட	 ம்.	 இந்தக்	 க்கள்	 ெதாழிற்சங்க	 இயக்கத்தில்	 ஏற்பட் விடக்
க ய	அதிகார	வர்க்க	அைமப்பிற் 	 மாற்றாக ம்	அைமய	 ம்.	இத்தைகய
அைமப் க டன்	உற 	ெகாண்ட	கட்சிதான்	 ரட்சிகரக்	கட்சியாக	இ க்க ம்.
இந்தக்	 க்க க் ள்	 ெதாழிலாளர்களின்	 இயங் 	 சக்தி	 ைமயாக
ெவளிப்ப ம்.	இவற்றின்	 லேம	 எதிர்கால	 கம் னிசச்	 ச கம்	 உ வாக	 ம்.
இவற்றின்	 வழிேயதான்	 கட்சி	 ெசயல்பட	 ேம	 ஒழிய	 இவற்றிற் ப்	 றம்பாக
இ ந் 	 இவற்ைற	 ஆ வதால்	 அல்ல.	 இம் ைறயில்தான்	 தந்திரத்திற் ம்
அதிகாரத்திற் ம்	இைடயில்	 உள்ள	 பிரச்சைன	 தீ ம்.	 தன்னியக்க ம்	 ஒ ங் ம்
வள ம்.	இந்தக்	 க்களில்	ெதாழிற்சங்க	உ ப்பினர்கேளா 	நி வன	அைமப்பில்
வராத	 பிற	 ெதாழிலாளர்க ம்,	 கட்சி	 ஆதரவாளர்க ம்	 பங் 	 ெபற	 ம்.
நிச்சயம்	இத்தைகய	ஆேலாசைனக்	 க்கைள,	இ க்கமான	கட்சி	அைமப்ைப
வி ம்பக்	 யவர்க ம்	 ெபா ளாதார	 வாதத்திற் 	 ஆட்பட்ட
ெதாழிற்சங்கவாதிக ம்	வி ம்ப	மாட்டார்கள்	என்ப 	உ தி.	

இத்தைகய	ெதாழிற்சாைலக்	 க்கைள,	 ரினல்	வலிைம	ெபற்றி ந்த	உேலாகத்
ெதாழிற்சாைலத்	தைலவர்கள்	க ைமயாக	எதிர்த்தனர்.	சீர்தி த்தவாதிக க் ம்
ரட்சிவாதிக க் ம்	 ட	 இக்க த் 	 உடன்பா ல்ைல.	 ரின்	 நகைரத்	 தவிர
ேவ 	நகரங்களில்	இக் க்கள்	ஆக்கம்	ெபறவில்ைல.	

கிராம்சியின்	 க த்ைத	 ேசாசலிசக்	 கட்சியில்	 க்கியத்	 தைலவர்க ள்
ஒ வராகிய	 ேபார் கா	 (Bordiga)	 க ைமயாக	 எதிர்த்தார்.	 சிறிய,	 தனக் ள்
ற்றி மான	 இணக்கம்	 ெகாண்ட,	 விட் க்	 ெகா க்காத,	 ஒ 	 ரட்சிகரக்

கட்சிையேய	 ேபார் கா	 உ வாக்க	வி ம்பினார்.	கிராம்சி	 ேபான்ற	அறிவாளிகளின்
ெசல்வாக் 	 ேசாசலிச	 இைளஞர்	 ேபரைவயில்	 ஏற்ப வைத	 ேபார் கா
வி ம்பவில்ைல.	 அ த்த	 ஐந்தாண் க க் 	 கிராம்சி ம்	 ேபார் கா ம்	 எதிர்

வங்களிலி ந் 	இயங்கலாயினர்.	

இதற்கிைடயில்	இத்தாலியின்	அரசியல்	நிைலைமகள்	ஒ 	 ரட்சிகர	நிைலைமைய
ேநாக்கி	 விைரந்தன.	 1919	 அக்ேடாபரில்	 ய	 ேசாசலிசக்	 கட்சிப்	 ேபரைவ
கம் னிஸ்ட்	அகிலத் டன்	தன 	இைணப்ைப	உ திப்ப த்திய டன்,	உடன யாக
ேசாவியத் கைள	 உ வாக்கக்	 ேகாரிய .	 நிகழ்ச்சிகளின்	 ேவகத்ேதா 	 ஒத்
கட்சி	 இயங்கவில்ைல.	 ஆ ம்	 வர்க்கம்	 ேசாசலிசக்	 கட்சிைய	 றிய க்க
நடவ க்ைககைள	 விைரந் 	 எ க்கத்	 ெதாடங்கிய .	 . ரின்	 ெதாழிலதிபர்கள்
ஆைலக்	 க்கைள	 அங்கீகரிக்கவில்ைல.	 ெதாழிலாளர்	 ேவைல	 நி த்தம்
ெதாடங்கினர்.	 தலாளிகள்	 ெதாழிற்சாைலகைள	 னர்.	 ெப ம்	 அளவில்

ப் க்கைள	 அர 	 அ ப்பிய .	 ெதாழிற்சாைலகைளத்	 ெதாழிலாளர்கள்
ஆக்ரமித்தனர்.	 ெதன்	 மாநிலங்களில்	 உழவர்கள்	 நிலங்கைள	 ஆக்ரமித்தனர்.
நாணய	 மதிப் 	 வீழ்ந்த .	 ெபா ளாதாரச்	 சிைத 	 	 அளவில்	 ேநர்ந்த .
ரட்சிக்கான	 எதிர்பார்ப் கள்	 நிைறய	 இ ந்தன.	 இச்சமயத்தில்



ெதாழிலதிபர்க க் ம்	 ெதாழிற்சங்கத்	 தைலவர்கட் ம்	 இைடயில்	 சமரசம்
ஏற்பட்ட .	 இைத	 ஏற்ப த்திய 	 அர .	 ெதாழிற்சங்க	 உ ப்பினர்க க் ச்
ச ைககள்,	 ெதாழிற்சாைல	 நி வாகத்தில்	 பங் 	 தலியைவ	 வழங்கப்பட்டன.
அரசின்	கட்டைமப்பில்	ெதாழிற்சங்கங்கள்	இைணந்தி ப்பதற்கான	 யற்சி	ெவற்றி
ெபற்ற ,	கிராம்சி	அஞ்சிய 	 நிைறேவறிய .	ஆைலக்	 க்கள்	 பற்றிய	 யற்சி
ப ேதால்வி	அைடந்த .	சீர்தி த்தவாதம்	ெவற்றி	ெபற்ற .	

கிராம்சியின்	க த்தாக்கங்கள்	பல	கட்சியிலி ந் ம்,	தைலைமயிலி ந் ம்	அவைர
ஒ க்கின.	 ேபார் காவின்	 தைலைமக் 	 ஆதர 	 ெப கிய .	 1921	 சனவரியில்

ய	 கட்சிப்	 ேபரைவயில்	 கட்சி	 உைடந்த .	 ேபார் காவின்	 யற்சிகள்
நிைறேவறின.	 கட்சியின்	 மத்தியக் வில்	 கிராம்சி	 ேசர்க்கப்பட்டார்.	 ஆனால்
நி வாகக்	 வில்	 இடம்ெபறவில்ைல.	 ேபார் காவின்	 கட்சி	 அைமப் 	 பற்றிய
க த்தாக்கத்ைதத்	தற்காலிகமாக	கிராம்சி	ஏற் க்ெகாண்டார்.	

1921-22	இல்	பாசிசக்	கட்சி	ெதாடர்ந் 	வலிைம	ெபற்ற .	கம னிஸ் க க் ம்
ேசாசலிஸ் க க் ம்	 எதிராக	 ஒ 	 உள்நாட் ப்	 ேபாைர	 அ 	 நடத்திய .
ெதாழிலாளர்	இயக்கம்	தன்ைனப்	பா காத் க்	ெகாள்வேத	ெப ம்பணி	ஆயிற் .
ேசாசலிச	அர 	ஏற்ப வதற்கான	நம்பிக்ைக	மங்கத்	ெதாடங்கிய .	பாசிசத்திற்
எதிரான	 இயக்கத்தில்	 ெதாழிலாளர்களின்	 பிற	 இயக்கங்கைள	 இைணத் க்
ெகாள்வ 	 டா 	 என்பதில்	 ேபார் கா	 ெதாடர்ந் 	 பி வாதம்	 ெகாண் ந்தார்.
1922	 ேம	 மாதத்தில்	 ேகாமின்டர்ன்	 பிரதிநிதி	 என்ற	 ைறயில்	 கிராம்சி
மாஸ்ேகாவிற் 	அ ப்பப்பட்டார்.	

1922	அக்ேடாபரில்	 ேசாலினி	பிரதமரானார்.	பாசிச	ஆட்சிக்காலம்	ெதாடங்கிய .
மாஸ்ேகாவில்	உடல்நலக்	காப்பகத்தில்	கிராம்சி	இ ந்தேபா 	கி லியா	என்பவைரக்
காதலித் த்	 தி மணம்	 ெசய் ெகாண்டார்	 கிராம்சி.	 1924	 ேம	 மாதத்தில்
இத்தாலிக் த்	 தி ம்பினார்.	 கம் னிஸ் கைளப்	 பாசிஸ் கள்	 க ைமயாக
ேவட்ைடயா ய	காலத்தில்	கிராம்சி	பாரா மன்றத்திற் த்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டார்.
கம் னிஸ்ட்	கட்சி	பிற	அைமப் கேளா 	 	பாசிசத்ைத	எதிர்க்க	ேவண் ெமன்ற
அகிலத்தின்	 ேபார்த்	 தந்திரம்	 ேபார் கா க் 	 உடன்பா ல்ைல.	 இந்நிைலயில்
கட்சியின்	 தைலைமப்	 ெபா ப் 	 கிராம்சிக் 	 வந் 	 ேசர்ந்த .	 1920-ல்,	 தான்
ைகதா ம்வைரயில்	 இத்தாலியக்	 கம் னிஸ் க்	 கட்சி,	 அகிலம்	 ஆகியவற்றின்
நடவ க்ைககளில்	 தீவிர	 ஈ பா 	 ெகாண் ந்தார்	 கிராம்சி. ரின்	 அ பவம்
ேதாற்றதற்கான	காரணம்,	ேதசிய	அளவில்	வலிைம	வாய்ந்த,	தனக் ள்	இ க்கம்
ெகாண்ட	 ஒ 	 கட்சி	 இல்லாத தான்	 என்ற	 ைறயில்	 கட்சிைய	 உ வாக்க
யன்றார்	கிராம்சி.	ேசாசலிஸ்ட்	கட்சியின்	தைலவர்களில்	ஒ வரான	ெசராட் ம்

அவர்கைளச்	 சார்ந்தவர்க ம்	 கிராம்சியின்	 யற்சியால்	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சிக்
வந் 	ேசர்ந்தனர்.	



ெதாடக்கத்திலி ந்ேத	 பாசிசத்தின்	 ேதாற்றத்ைத,	 ர் வா	 அரசின்
ேதால்வியாக ம்	சிைதவாக ம்	கிராம்சி	மதிப்பிட்டார்.	 தலாளிய	வன் ைறயின்
சட்டத்திற் ப்	 றம்பான	 வ வம்	 பாசிசம்.	 ேபாரால்	 பாதிக்கப்பட்ட	 ர் வா
ெபா ளாதாரக்	 கட்டைமப்ைபக்	 காக்க ம்,	 ஆதிக்கத்ைத	 நிைலநி த்திக்
ெகாள்ள ம்	 தலாளியம்	 கண் பி த்த	 இ தி	 வ வம்	 பாசிசம்.	 இந்தப்
பாசிசத்தின்	ஆதர ச்	சக்தியாக	இ ந்தவர்கள்	நிலக்கிழார்க ம்	 தலாளிக ம்
சி 	 தலாளிய	 வர்க்க ம்	 என் 	 மதிப்பிட்டார்	 கிராம்சி.	 ர் வா	 வர்க்கம்
தன்ைனக்	 காப்பாற்ற	 இ வைர	 அ 	 உ வாக்கிய	 அரசைமப்ைப	 அ
அழித்தி க்கிற .	சீர்தி த்தவாதிகளில்	சிலர்	க திய 	ேபால	இ 	 ரட்சி	அல்ல.
ர் வாக்களின்	 இந்தச்	 சர்வாதிகாரம்	 விைரவில்	 பாட்டாளி	 வர்க்கப்	 ரட்சிக்

வழிதிறக் ம்	என் 	கிராம்சி	மதிப்பிட்டார்.	

ஆனால்	கிராம்சியின்	எதிர்பார்ப் 	நிைறேவறவில்ைல.	கம் னிஸ்ட்	கட்சி	ஒ 	சி
	 அளவிேலேய	 எஞ்சிய .	 இேத	 சமயத்தில்	 சர்வேதசக்	 கம் னிஸ்

இயக்க ம்	சில	பின்னைட கைளச்	சந்திக்க	ேநர்ந்த .	ெஜர்மன்	 ரட்சி	/1923	இல்
ெப ம்	 ேதால்வி ற்ற .	 ேசாவியத்	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சியில்	 ட்ராட்ஸ்கிக் ம்
ஸ்டாலி க் ம்	 இைடயில்	 ஏற்பட்ட	 தகரா 	 சர்வேதச	 இயக்கத்தில்	 ெப ம்
பிரதிபலிப் கைளத்	 ேதாற் வித்த .	 ேசாவியத்	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சியில்	 ஏற்ப ம்
பிள ,	 உலக	அளவில்	கட்சித்	தைலைம	 பற்றிய	அவநம்பிக்ைகையப்	 பாட்டாளிகள்
மத்தியில்	 ஏற்ப த்தி	 வி ம்	 என் 	 அஞ்சினார்	 கிராம்சி.	 ேதசிய	 அளவில்
மட் மல்லாமல்	சர்வேதச	அளவி ம்	இயக்கத்தின்	ஒற் ைமைய	வலி த்தினார்
கிராம்சி.	 ரஷ்யாவில்	 அதிகார	 வர்க்க	 வளர்ச்சிையப்	 பற்றிய	 ட்ராட்ஸ்கியின்
பார்ைவேயா 	 கிராம்சிக் 	 உடன்பா 	 இ ந்த .	 நீங்கள்	 கட்சிையக்
ேகவலப்ப த்திக்ெகாண் 	 இ க்கிறீர்கள்.	 ெலனின்	 தைலைமயில்	 உ வான
ேசாவியத்	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சியின்	 ெநறிகாட் த்	 திறத்ைத	 அழித் க்	 ெகாண்
இ க்கிறீர்கள்.	 அதிகாரத்ைதக்	 ைகப்பற் வதற்கான	 தனிநபர்	 சண்ைடக க்
இைடயில்	 சர்வேதசப்	 பாட்டாளி	 வர்க்கத் க் 	 நீங்கள்	 ெசய்யேவண் ய
கடைமையப்	 றக்கணிக்கிறீர்கள்	 என் 	 கிராம்சி	 ரஷ்யத்	 தைலவர்க க்
எ தினார்.	 அச்சமயம்	 ேடாக்கியாலிட் 	 மாஸ்ேகா	 ேபாய்ச்	 ேசர்ந்தார்.	 ரஷ்யத்
தைலவர்கள்	பற்றிய	கிராம்சியின்	விமர்சனத்ைத	ேபாக்கியாலிட் 	ஏற்கவில்ைல.	

����������:	

கிராம்சி	 926	 நவம்பர்	 8	 ஆம்	 ேததி	 ைகதானார்.	 ன்ேப	 ெவளிநாட் ல்	 அவர்
கலிடம்	ேதடேவண் ம்	என் 	நண்பர்கள்	 றிய	அறி ைரைய	அவர்	ஏற்கவில்ைல.
மைனவி	 மாஸ்ேகா	 தி ம்பினார்.	 தலில்	 கிராம்சி	 மிலானில்	 விசாரிக்கப்பட்டார்.
ற்றச்சாட் 	 நி பணமாகவில்ைல.	 பின்னர்	 உேராமில்	 விசாரிக்கப்பட்டார்.

விசாரைணயின்	 ேபா 	 அர த் ைற	 வழக் ைறஞர்	 ேசாலினிைய	 ேமற்ேகாள்
காட் க்	 றினார்.	“இ ப 	ஆண் க க் 	இவர்	 ைள	சிந்தைன	ெசய்வைதத்



த க்க	 ேவண் ம்”,	இரண் 	ஆண் க க் 	 ன்	 சார் னிய	 கட்சித்	 தைலவர்
ஒ வ க் 	 எ திய	 கிராம்சியின்	 க தம்	 ேபாலீஸ்	 தரப்பில்	 சான்றாக
ைவக்கப்பட்ட .	 உள்நாட் ப்	 ேபார்,	 ெகாள்ைளயிடல்	 தலியவற்ைறத்	 ண் ம்
வைகயில்	 கிராம்சி	 ஒ 	 ட்டத்தில்	 ேபசியதாக ம்	 ற்றச்சாட் ல்
றப்பட் ந்த .	 கிராம்சி	 இைத	 ம த்தார்.	 ஆயி ம்	 இ தியில்	 20	 ஆண்

சிைறத்தண்டைன	விதிக்கப்பட்டார்.	

பத்தாண் க்காலச்	சிைற	வாழ்வின்	 ேபா 	அவர்	 பட்ட	 ன்பங்கள்	அளவற்றைவ.
மன்னிப் க்	 ேகாரினால்	 வி தைல	 கிைடக் ம்	 என்ற	 ேசாலியின்	 நிைலபாட்ைட
இ திவைர	 கிராம்சி	 ஏற்கவில்ைல.	 ரஷ்யாவில்	 ைகதான	 கத்ேதாலிக்கப்
பாதிரியார்க க் ப்	பதிலாக	கிராம்சிையப்	பரிமாற்றம்	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்	என்ற
ேசாவியத்	 ரஷ்யாவின்	ஆேலாசைனைய	 ேசாலினி	 ஏற்கவில்ைல.	 மன்னிப் 	தன்
உடைலக்	காக்கலாம்.	ஆனால்	தன்	ஆன்மாைவக்	ெகான் வி ேம	என் 	ேகட்டார்.
கிராம்சி	தற்ெகாைலையத்	ேதர்ந் 	ெகாள்ளவில்ைல.	அவர்	அ பவித்த	ேநாய்கள்
பற்பல.	

அ க்க 	 மயங்கி	 வி ந்தார்.	 பல ைற	 நிைன 	 மறதிக் 	 ஆட்பட்டார்.	 வல
ைரயீரல்	காசத்தால்	பாதிக்கப்பட் ப்	பல ைற	இரத்த	வாந்தி	எ த்தார்.	அவர

பற்கெளல்லாம்	 வி ந் 	 விட்டன.	 ெதாடர்ந் 	 பல	 மாதங்கள்	 எ தக்	 ட
யவில்ைல.	இ தியாக	அவைரப்	 பார்த்தவர்க க் 	அவர்	ஒ 	 நிழல்	 உ வம்

ேபாலத்	ெதன்பட்டார்.	இ தியாக	உடல்	நலக்ேக 	க தி	தற்காலிகமாக	வி தைல
ெசய்யப்ப ம்	 த வாயில்	 1937	 ஏப்ரல்	 27	 இல்	 46	 ஆவ 	 வயதில்	 அவர்
காலமானார்.	

ேசாலினியின்	 வி ப்பம்	 நிைறேவறவில்ைல.	 சிைறயில்	 பல	 சிரமங்க க்
இைடயில்	 ெதாடர்ந் 	 பத்தாண் களில்	 33	 றிப்ேப களில்	 அவர்	 தம
சிந்தைனகைள	 வ த்தார்.	 அச்சில்	 அைவ	 பிற 	 2350	 பக்கங்களில்
ெவளியிடப்பட்டன.	வரலா ,	தத் வம்,	அரசியல்,	இலக்கியம்	 பற்றி ம்	அவர்	தன்
ெகா ந்தி	 பாட் யானா க் 	 எ திய	 க தங்க ம்	 இதில்	அடங் ம்.	 சிைறயில்
சிைற	 அதிகாரிகள்	 அ மதித்த	 அள க்ேக	 அவரால்	 ப க்க	 ந்த .	 ெவளி
உலகில்	 மனிதர்கைளப்	 பார்க்க	 ேவண் ம்	 என்ற	 ேபராைச	 அவைரப்	 ெபரி ம்
ன் த்திய .	 இத்தாலிய	 அறிவாளிகளின்	 வரலா 	 பற்றி ம்,	 ெமாழியியல்

ஒப்பாய் 	 பற்றி ம்	 பிரான்டல்ேலா	 பற்றி ம்,	 மிக	 விரிவாக	 அவர்	 எ தத்
திட்டமி ந்தார்.	 அவர்	 திட்டமிட் ந்த 	 நிைறேவறவில்ைல.	 ஆனால்,	 அைவ
பற்றிெயல்லாம்	அவர 	 சிைறக்	 றிப்ேப களில்	 (Prison	 Note	 Books)	 நிைறயக்
றிப் கள்	இடம்ெபற்றன.

சிைறக் றிப்ேப கள்:	



சிைறக்	 றிப்ேப களில்	மார்க்சியத்ைத	ெசயல் ைறத்	தத் வம்	 (Philosophy	 of
Praxis)	என் 	 றிப்பி கின்றார்,	கிராம்சி.	ெலனின்,	 ஸ்டாலின்	 தலியவர்களின்
ெபயர்கைளச்	 சிைற	 அதிகாரிகளின்	 பார்ைவயிலி ந் 	 தப் வதற்காக	 மாற்றிக்
ெகாள்கிறார்.	 ெசயல் ைறத்	 தத் வம்	 என்ற	 மார்க்சியத்ைத	அவர்	 றிப்பிட்ட
மிக ம்	 சரியாகப்	 ெபா ந் ம்.	 ேராசின்	 வரலாற்றியைல	 அவர்	 ற்றி மாக
ஒ க்க	 யவில்ைல.	 அவ க் ள்	 ேரா க் ம்	 ெலனி க் ம்	 இைடயில்
இைடவிடாத	 விவாதம்	 நைடெபற்ற .	 ெலனினின்	 ேகாட்பா ம்	 நைட ைற ம்
அவைரப்	 ெபரி ம்	 பாதித்தன.	 அவர 	 ேமலாண்ைம	 (Hegemony)	 என்ற
க த்தாக்கம்	 அவர்	 ெலனினிடமி ந் 	 ெபற்ற தான்.	 கம் னிஸ்ட்	 அகிலத்தின்
ேகாட்பா கள்	 நைட ைறகைள	இத்தாலியின்	வரலாற் 	ெமாழியில்	தந்த தான்
தன 	 திய	அைமப் 	இதழின்	கடைமயாக	இ ந்த 	என் 	 றிப்பிட்டார்	கிராம்சி.
மார்க்சியத்ைத	அவர்	இத்தாலியச்	 ழ க் 	உரியதாக	உ வாக்க	 யன்றார்.	பிற
மார்க்சியவாதி	 எவைரக்	காட் ம்	 மார்க்சியத்தின்	வரலாற் ப்	 பரிமாணத்தி ம்,
அதன்	கலாச்சாரப்	பரிமாணத்தி ம்	அவர்	மி ந்த	ஈ பா 	ெகாண்டார்.	இத்தாலிய
ேசாசலிசக்	கட்சியின்	சித்தாந்தத்தி ம்	நைட ைறயி ம்	ஏற்பட்ட	தவ கள்,	ேநர்க்
காட்சிவாதத் ட ம்	 வறட் ப்	 ெபா ள்வாதத் ட ம்	 அவர்கள்	 ெகாண்ட	 உற
என் 	விமர்சனம்	ெசய்தார்.	

காரின்	திறனாய் :	

வரலாற் ப்	 ெபா ள்	 தலியல்	 ேகாட்பா 	 என்ற	 காரின்	 ல்	 1921-	 இல்
ரஷ்யாவில்	 ெவளிவந்த .	இதன்	 பிரஞ் 	 ெமாழிெபயர்ப் 	 1927-ல்	 வந்த .	இந்த
ல்	பற்றிய	விமர்சனங்கள்	கிராம்சியின்	சிைறக் றிப் களில்	இடம்	ெப கின்றன.

கிராம்சி	 விமர்சனம்	 எ திய	 அேத	 காலத்தில்	 காரின்	 ரஷ்யாவில்	 க ைமயாக
விமர்சனத் க் ள்ளாகி	 பிற 	 சில	 ஆண் களில்	 விசாரைண	 ெசய்யப்பட் க்
ெகாைலத்	 தண்டைன	 விதிக்கப்பட்டார்.	 மார்க்சியம்	 ேதங்கிவிடக் டா
என்பதி ம்	 உழவர்கள்	 பங் 	 பற்றிய	 பிரச்சைனயி ம்	 காரின்	 ெகாண் ந்த
க த்ைதேய	 கிராம்சி ம்	 ெகாண் 	 இ ந்தார்.	 காரின்	 பற்றிய	 கிராம்சியின்
விமர்சனத்திலி ந் ,	 கிராம்சியின்	 மார்க்சியம்	 பற்றிய	 விளக்கங்கைளத்
ெதளிவாக	அறிய	 கிற .	

காரின்	 மார்க்சியத்ைத	 வரலாற்றியல்	 ேகாட்பா 	 என்பைதவிட	 ச கவியல்
ேகாட்பாடாக	 மதிப்பிட்டார்.	 இயற்ைக	 விஞ்ஞானம்தான்	 பிறவைகயான
அறி த் ைறக க்கான	 அ ப்பைட	 வைரயைறகைளத்	 த கிற 	 என்கிறார்
காரின்.	 இயங்கியல்	 என்பைத,	 சக்திகளின்	 சமநிைல	 என்ற	 இயந்திரவியல்
ேகாட்பாடாக	 விளக்கினார்.	 இவ்வைக	 விளக்கங்கைளக்	 க ைமயாக	 ம த்தார்
கிராம்சி.	 வரலாற்றியல்,	 அரசியல்	 த ம்	 விவரங்கைளத்	 ெதா த் 	 ஏற்கனேவ
இயற்ைக	 விஞ்ஞானம்	 தந்த	 ேநர்காட்சிவாத	 வைரயைறகளின்	 அ ப்பைடயில்
ெசயல்ப ம்	ச கவியல்,	இயங்கியல்	தன்ைம	உைடயதாக	இ க்க யா 	என்றார்



கிராம்சி.	 பிற	 ைறகள்	 பலவற்ைற ம்	 த விய 	 வரலா 	 தாேன	 ஒழிய,
ச கவியல்	 அல்ல.	 ச கவியலின்	 அ ப்பைடயாக	 உள்ள 	 வறட் த்தனமான
பரிணாம	 அ ப்பைட	 வாதேம.	 அளவியல்	 மாற்றம்,	 ணவியல்	 மாற்றத்திற்
வழிவ ப்பைத	 ச கவியல்	 அறியா .	 வரலாற்றியல்	 வளர்ச்சிகள்	 ன்ைனய
திட்டப்ப 	 அவ்வாேற	 நைடெபறக்	 யைவ	 அல்ல.	 மனிதர்	 தன்	 வரலாற்
நிகழ்ச்சிகளில்	 தம்	 ெசல்வாக்ைகப்	 பயன்ப த்த	 ம்.	 இைதச்	 ச கவியல்
விளக்க	 யா .	 ரட்சி	 அதற்கான	 தயாரிப் க்	 கட்டத்தில்	 மக்கள்	 திரளின்
உணர்வில்	 ஆழ்ந்த	 மாற்றங்கைள	 உ வாக் தேலா 	 ெதாடர் ைடய .	 இதற் ப்
பிற 	 அவர்களின்	 ஆற்றல்	 மிக்க	 சக்திகளாகிறார்கள்.	 இதைன	 இயந்திரவியல்
ைறயில்	வ த் விட	 யா .	 கிராம்சியின்	அரசியல்	தத் வத்தில்	இப்பண்
க்கிய	இடம்	வகிக்கிற .	

கிராம்சியின்	 க த்தின்ப 	 மனித	 அ பவத்தில்	 தன் ைறயாக	 வாழ்க்ைக
சிந்தைன	 ஆகியவற்றின்	 அைனத் த்	 ைறகைள ம்	 வரலா ,	 தத் வம்,
அரசியல்,	விஞ்ஞானம்	 தலிய	அைனத்ைத ம்	ஒ 	கட் க்ேகாப் க் ள்	ெகாண்
வந்த ,	 ெசயல் ைறத்	 தத் வமாகிய	 மார்க்சியம்தான்.	 இ 	 ஒ
ஒ ங்கிைணந்த,	 தன்ைமயான	 தத் வம்.	 வரலாற் க்	 கட்டத்தி ம்,	 உலகச்
சிந்தைனயி ம்	இ 	ஒ 	 திய	கட்டத்ைதத்	திறந்தி க்கிற .	 மர 	 ைறப்பட்ட
க த் 	 தலியல்,	 ெபா ள்	 தலியல்க க் 	 அப்பால்	 இ 	 ெசல் கிற .
அேதசமயம்	 பழஞ்ச கங்களின்	 தத் வங்களி ள்ள	 உயிர்த்தன்ைமைய	 இ
தனக் ள்	தாங்கியி க்கிற .	இயங்கியலின்	 உண்ைமயான	ெபா ள்	இ 	 என்
விளக்கினார்.	

���������:	

இயங்கியலின்	 பல	 பண் கைள	 விளக் ம்ேபா 	 கிராம்சி	 றிப்பி கிறார்	 :
ெசயல் ைறத்	 தத் வம்,	 ெஹகலியத்தின்	 சீர்தி த்த ம்	 வளர்ச்சி மா ம்.
வறட் த்தனமான	சித்தாந்தப்	பண் களிலி ந் 	வி தைல	ெபற்ற	வி விக்கப்பட்ட
தத் வம்	 இ .	 தத் வவாதி	 தனிநபர்	 என்ற	 ைறயி ம்,	 ஒ 	 ைமயான
ச கக்	 	 என்ற	 ைறயி ம்	 தன்ைனப்	 ரிந் 	 ெகாள்கிறார்.	 ச க
ரண்பா கைளப்	 ரிந் 	 ெகாள்வேதா ,	 ரண்பாட் ல்	 ஓர்	 அம்சமாகத்

தன்ைனக்	 கண் 	இந்த	அம்சத்ைத	அறி க்	 ேகாட்பாடாக ம்	அேத	 சமயத்தில்
ெசயல்வைகக்	ேகாட்பாடாக ம்	உயர்த் கிறவர்	தத் வவாதி.	

கிராம்சியின்	 பார்ைவயில்	இந்த	அம்சம்	 மார்க்சியத்தின்	ைமயப்	 பிரச்சைனகளில்
க்கியமான	 ஒன் .	 வறட் த்தனமான	 மார்க்சியம்	 காரின்	 ேகாட்பாட்ைட ம்

இதில்தான்	 ேசர்த்தார்	 கிராம்சி	அறிவியல்,	 சட்டம்,	 தத் வம்,	 கைல,	 சிந்தைனத்
ைற	 தலிய	 அைனத்ைத ம்	 உள்ளடக்கிய	 ேமற்கட் ,	 ெபா ளாதாரக்

கட்டைமப்பால்	ேநரிைடயாகக்	கட் ப்ப த்தப்ப கிற 	என்கிற .	ஆனால்,	கிராம்சி



வரலாற் ப்	 ேபாக்கில்	 சிந்தைனக் ம்	 தனிமனிதர்க் ம்	 அதிகமான	 பங்
இ ப்பைத	வலி த் கிறார்.	இைத	விளக் ம்	 ைறயில்தான்	அளவியல்	மாற்றம்
ணவியல்	 மாற்றமாகிற 	 என்ற	 ெஹகலியக்	 ேகாட்பாட்ைட	 தனிமனிதர்க் ம்

பயன்ப த் கிறார்	கிராம்சி.	ெபா ள்	வைக	மாற்றங்கள்	மனிதர்களின்	 உணர்வில்
ஏற்ப த் ம்	மாற்றங்கைள	இவ்வா 	 றிப்பி கிறார்.	தி ம்ப	இைவ	ெபா ளியல்
மாற்றத்ைதச்	 ெசய்கின்றன.	 நீர்	 ஆவியாவதற் ,	 றத்திலி க் ம்	 ெவப்பம்
காரணமாகிற .	 மனிதர்கைளப்	 ெபா த்தவைர,	 றந் ண் தல்	 என்ப 	 எ ?
ெபௗதிகச்	சக்திகள்	இத்தைகய	

ண் தலாகிவிட	 யா .	 இவ்வைக	 இயக்கத்திற் ,	 மனிதன்
தன் ணர்ேவா 	 தன 	 ஆற்றைல	 வழங் வதன்	 லம்	 தன்	 பங்ைகச்
ெச த் கிறான்.	 ஒ 	 திய	 உணர் 	 இம் யற்சியில்	 எ கிற .	 இவ்ைக
விளக்கத்திற் 	 கிராம்சி	 மார்க்சிடமி ந் 	 ெபா த்தமான	 ேமற்ேகாள்கைளப்
பயன்ப த் கிறார்.	 அரசியல்	 ெபா ளாதார	 விமர்சனம்	 என்ற	 லில்	 மார்க்ஸ்
றிப்பிட் ந்தார்.	 உற்பத்திச்	 சக்திகள்	 அைனத் ம்	 தமக்கான	 	 வளர்ச்சி

ெப ம்	 வைரயில்	 எந்தச்	 ச க	 அைமப் ம்	 தானாக	 அழிவ 	 இல்ைல.	 பைழய
ச கத்தின்	 க ப்ைபயில்	 அதன்	 ெபா ளியல்	 நிைலைமகள்	 ற்றாக
திர்ச்சி ம்	 வைரயில்	 திய	 உயர்நிைல	 உற்பத்தி	 உற கள்	 ேதான் வதில்ைல.

ஒவ்ெவா 	 வரலாற் ச்	 ழலின்	 சிக்கலான	 நிைலைய ம்	 அதற் ள்	 உள்ள
அ வைர	 அறியாத	 சாத்தியப்பா கள்	 பற்றி ம்	 விளக் வதற் 	 ேமற்கண்ட
ேமற்ேகாைள	 கிராம்சி	 பயன்ப த்தினார்.	 ரட்சிகர	 மாற்றம்	 பற்றி	 மார்க்ஸ்
எ தியவற்றிலி ந் 	 ேம ம்	ஒ 	 ேமற்ேகாள்:	இத்தைகய	 ரட்சிகர	மாற்றங்கைள
ஆரா ம்ேபா ,	 உற்பத்திக்கான	 ெபா ளாதார	 நிைலைமகளின்	 ெபா ளியல்
மாற்றத்திற் ம்	 இவற்ைற	 இயற்ைக	 விஞ்ஞானத்தில்	 ெசய்வ 	 ேபால	 திடமாகத்
தீர்மானிக்க	 ம்.	சட்டம்,	அரசியல்,	சமயம்,	கைலயியல்,	தத் வம்	 க்கமாக
சித்தாந்த	 வ வங்க க் ம்	 இவற்றில்	 மனிதர்	 இந்தப்	 ேபாராட்டத்ைதப்	 பற்றிய
உணர் ,	ெபற் ,	ேபாரா த்	 தீர்க்கிறார்கள்	இைடயில்	ஒ 	ேவ பாட்ைட	எப்ேபா ம்
ெசய் 	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	இ ேபாலேவ	 எங்கல்ஸ்	 எ தியி ந்தைதப்	 பற்றி ம்
கிராம்சி	அறிந்தி ந்தார்.	

இம் ைறயில்,	அ த்தள ம்	 ேமற்கட் ம்	ஒன்ைற	 மற்ற 	 பாதிக்கிற .	இ தான்
உண்ைமயான	 இயங்கியல்.	 இம் ைறயில்	 மதிப்பிட்ட	 கிராம்சி,	 ெபா ளாதாரச்
ழ க் ம்	அறி த் ைற	வளர்ச்சிக் ம்	இைடயில்	திட்டவட்டமான	இைணப்ைப

நி ம்	சாத்தியப்பா 	இல்ைல	என்பைத ம்	வலி த்தினார்.	
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இக்க த்ைதத்	 தன 	 சிைறக்	 றிப்ேப களில்	 ேம ம்	 வளர்த்தார்	 கிராம்சி.
ச கத்தில்	ெந ங்கால	அளவிலான	நிகழ் கைள	ஒ ங்கிைணந்த	இயக்கங்கள்



(Organic	 movements)	 என் ம்,	 சில	 சந்தர்ப்பங்களில்,	 உடன யாக,	 தற்ெசயலாக
நைடெப வைத	 தனி	அல்ல 	 தற்காலிக	 நிகழ் கள்	 (Conjuctural	 movements)
என் ம்	 ேவ ப த்தினார்.	 வரலாற் க்	 கட்டத்ைத	 ஆரா ம்	 ெபா 	 இந்த
ேவ பாட் ன்	 க்கியம்	 லப்ப ம்	 என்றார்	 கிராம்சி.	 பல	 பத்தாண் கள்
நீ க்கக் ய	ஒ 	ெந க்க 	 நிகழ்கிற .	இதற் ள்	 தீர்க்க யாத	கட்டைமப்
வைகப்பட்ட	 ரண்பா கள்	எ கின்றன.	

இ க் ம்	 நிைலைமகைளக்	காக்க	வி ம் ம்	அரசியல்	 சக்திகள்,	 சில	 றிப்பிட்ட
எல்ைலகளில்	 பிரச்சைனகைளத்	 தீர்க்க	 யல்கின்றன.	இம் யற்சிகள்	தற்காலிக
வைகயானைவ.	 நிரந்தரமான ம்,	 தற்காலிகமான 	 மானவற் க்கிைடயிலான
உறைவத்	தீர்மானிப்ப 	சிரமம்.	தற்காலிகச்	ெசயல்பா கள்	தீர்க்கமானைவ	என்ப
ேபான்ற	க த் க்கள்	சில	சமயங்களில்	ஏற்பட் 	வி கின்றன.	இப்ப 	விளக்கினார்
கிராம்சி.	 ஏற்கனேவ	 ெலனின்	 றியப 	 ெபா ளாதாரச்	 சக்திகளால்
தீர்மானிக்கப்ப ம்	 வரலாற் 	 வைரயைறக் ள்	 நிகழக் ய	 ஏற்றத்தாழ்
அைலகள்	என்ற	க த்தாக்கத்திற் 	ஏற்ற	க த் 	கிராம்சியின .	

இவற்றின்	 ெதாடர்பாக	 Historicalblock	 என்ற	 க த்ைத	 உ வாக்கினார்	 கிராம்சி.
இ 	 ெதாடர்ந் 	 திட்டவட்டமான	 விளக்கம்	 தரவில்ைல	 என்றேபாதி ம்	 அவர
றிப் க்களிலி ந் 	கிைடக் ம்	விளக்கம்	பின்வ மா :	

ஒ 	 ரட்சிகரமான	 ழைல	 உ வாக் ம்	 ைறயில்	 றநிைல,	 அகநிைலச்
சக்திகளின்	 ஒ ங்கிைணந்த	 ஒ 	 சந்தர்ப்பத்ைத	 இத்ெதாடரால்	 கிராம்சி
றிப்பிட்டதாகத்	 ெதரிகிற .	 பைழய	 ச கத்தின்	 கட்டைமப் 	 சிைத ம்

சமயத்தில்	 மன	 உ தி ம்	 தீர்மான ம்	 வரலாற் 	 அளவில்	 ெதளி ம்	 உைடய
மனிதர்கள்,	இந்தச்	 ழைலத்	தமக் ச்	சாதகமாக்கிக்	ெகாள் ம்	சந்தர்ப்பத்ைத
இப்ப க்	 றிப்பிட்டதாகத்	 ெதரிகிற .	 ெபா ள்வைகச்	 சக்திகைள
உள்ளடக்கமாக ம்,	 சித்தாந்தங்கைள	 உ வமாக ம்	 ெகாண் ள்ள	 Historical
block	 என் ம்	 கிராம்சி	 றிப்பிட் 	 இ க்கிறார்.	 அ த்தளம்	 ேமற்கட் ன்
இைணைவ ம்	 இப்ப க்	 றிப்பி கிறார்.	 தனி	 மனித க் ள்	 இத்தைகய	 ஒ
ட் ைண 	 ேநர்வைத	 இயங்கியல்	 ைறயில்	 விவரிக்கிறார்	 கிராம்சி:

ச கத்தி ம்	இ 	ேநர்வைத ம்	விளக் கிறார்.	மனிதர்	தம்	ஆ ைமையத்	தாேம
உ வாக் கிறார்கள்.	தம 	மன	உ திக் க்	 றிப்பிட்டெதா 	ஆ ைம	ேநாக்கிய
திைச	 வழிையத்	 தாேம	 த வதன்	 ல ம்,	 தன 	 ெசாந்தத்	 திறன்கள்
வைரயைறகளின்	 அளவில்,	 இந்த	 மன	 உ திைய	 நிைறேவற் வதற்கான
ஒட் ெமாத்தமான	 நிைலைமகளில்	 மா தல்கைள	 ஏற்ப த் வதன்	 ல ம்
மனிதர்	தம்	ஆ ைமைய	உ வாக்கிக்	ெகாள்கிறார்கள்	என்றார்	கிராம்சி.	
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சிைற	வாழ்வின்	 ன்பங்க க்கிைடயில்	இைடவிடா 	ப ப்பைத ம்	எ வைத ம்
ேமற்ெகாண் ந்தார்	 கிராம்சி.	 மாஸ்ேகாவில்	 இ ந்த	 ைணவியார்	 அ க்க
மனேநாய்க் 	 ஆளாயினார்.	 அப்ேபா 	 அவர்	 பற்றி	 டா யானா க் 	 எ திய
க தங்கள்	 றிப்பிடத்தக்கைவ.	 பிராய்ைட	 அவர்	 ப த்தி ந்தார்.	 பிராய் யக்
ேகாட்பா களின்	 பயன்பாட் 	 எல்ைலகள்	 கியைவ	 என் 	 எ தினார்.
மைனவியின்	 மனேநாய்	 பற்றி	 எ தியேபா 	 றிப்பிட்டார்:	 ெராமான் க்
இலக்கியங்களில்	 இகழப்பட்டவர்கள்	 ேவதைனக் ள்ளாக்கப்பட்டவர்	 என்
றிப்பிடப்ப ம்	 ச கப்	 ப தியினர்க்ேக	 உளவியல்	 ப ப்பாய் 	 ைற	 உதவலாம்

என் 	க கிேறன்.	நவீன	கால	வாழ்வின்	இ ம் ப்	பி ப்பிற் ள்	சிக் ண்ட	தனி
நபர்கள்	இப்ப ச்	சிக் ண்ட	நிைலயில்	ஒ 	 திய	அறிவியல்	சார்ந்த	நிைலக் 	வர
இயலாதவர்கள்	 இத்தைகயவர்க்ேக	 உதவி	 ெசய்ய	 ம்.	 வரலாற்றின்	 சில
றிப்பிட்ட	 கட்டங்களில்	 சில	 றிப்பிட்ட	 ழல்களில்	 நிைலைம	 க ம்

ேமாத ைடய 	 ஆகிற .	 மிகக்	 க ைமயான	 ர்ைமயான	 ெந க்க கள்
ேந ம்ெபா 	அ ரத்தனமான	 ட் ச்	சக்திகள்	ெவளியிடப்ெபற் 	அைவ	தனி
நபர்கைளத்	 தாக்கி	 ெந க் ம்ேபா 	 இத்தைகய	 நிைலைமகள்,	 மிக	 ட்பமான
உன்னதமான	மனநிைல ைடவர்க க் 	ெப ந்தீங் 	விைளவிக்கின்றன.	ஆனால்
பண்பா 	மிக்க	 ச கத்தில்	ெசயல்	திற ள்ள	மனிதன்	தன்ைனத்தாேன	 சிறந்த
ைறயில்	உளப்ப ப்பாய் 	ெசய் ெகாள்ள	 ம்.	

இன்ெனா 	 க தத்தில்,	 இகழப்பட்டவர்கள்,	 ேவதைனக் ள்ளாக்கப்	 பட்டவர்கள்
இவர்கைள	 உளவியல்	 ெந க்க கள்	 பாதிப்பேதா ,	 பழைமயான
பழக்கவழக்கங்கள்,	பைழய	 ைறச்	சிந்தைனகள்	என்ற	ப கேளா 	 ய	மன
இயல்	 ேபாக் ள்ள	 தனிநபர்க க் ம்	 அவர்களிடம்	 ச கம்	 ேகா ம்
கடைமக க் ம்	 இைடயில்	 ேமாதல்	 ேந ம்ெபா ம்	 இத்தைகய	 மன	 இயல்
ேநாய்கள்	ஏற்ப கின்றன	என் 	 றிப்பிட்டார்.	இந்தப்	பிரச்சைனகளில்	ஆபத்தான
ைறயிேலேய	 தீர்க்கப்ப கின்றன.	 அடக்கப்பட்ட	 உணர் கள்	 ேநாய்க்	 றான
ைறயில்	 ெவ க்கின்றன.	 ச கக்	 கயைமத்தனம்	 இத்தைகய	 உணர் கைளச்

ெசயலற்றதாக்கி	மனத்தின்	ஆழத்தில்	மாட் 	ைவத்தி க்கின்றன.	

பிராய் யக்	 க த்தாக்கங்கைளச்	 சில	 வைரயைறக டன்	 ஏற் ம்	 கிராம்சியிடம்
அரசின்	 விதிப் க்க ம்	 ஒ 	 இலட்சிய	 ச தாயத்தில்	 ஒன்றிைண ம்	 என்ற
ேசாசலிசக்	 க த்தாக்க ம்	 இடம்	 ெப கிற .	 மிகக்	 க ைமயான
ரண்பா களின்	 ேமாதலின்ேபா ம்,	 மீற	 யாத	 கட் ப்பாட் ன்

அ த்தத்தின்ேபா ம்	 ட	ஒ 	 றிப்பிட்ட	அள 	சார்ந்த	நிைலைய	மனிதன்	ெபற
ம்	 என்கிறார்	 கிராம்சி.	 அதாவ ,	 இத்தைகய	 நிைலகளில்	 வரலாற்

ைறயில்,	 இயங்கியல்	 ைறயில்,	 மனிதன்	 சிந்திப்பதில்	 ெவற்றி	 ெபற்
அறிவார்ந்த	ேநர்ைம டன்	வி ப் 	ெவ ப்பின்றி	தன 	கடைமேயா 	அவன்	ஒன்ற

மானால்	 இத்தைகய	 மனிதன்	 தனக் த்தாேன	 ம த் வன்	 ஆகலாம்
என்கிறார்.	
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தன 	 ெசயல்பாட் க்கான	 சாத்தியப்பா கைளப்	 பற்றிய	 ெதளிவான	 க த்
உைடய	மனிதன்	இைதச்	ெசய்வதற்காகத்	தம 	வரலாற் ச்	 ழல்	பற்றிய	அறிைவ
உைடயவன்	இத்தைகய	 ரிதேலா ,	தன 	 ழைல	மாற்றச்	ெசயல்ப பவன்	தன
வளர்ச்சிைய ம்	 தன 	 ழலின்	 வளர்ச்சிைய ம்	 சாதிக்க	 ம்.	 இத்தைகய
ெசயல்ப ம்	மனிதன்தான்	உண்ைமயான	தத் வவாதி.	

இயற்ைக	உலகின்	ப தியாக	மட் ேம	உள்ளவன்	அத டன்	உறவில்	கலப்பதில்ைல.
ெசயல்பா ,	 ெதாழில்	 க்கத்தின்	 லேம	 இயற்ைக	 உலேகா 	 உற
ெகாள்கிறான்.	 ேம ம்	 இவ் ற கள்	 இயந்திரவைகயானைவ	 அல்ல.	 இைவ
ெசயலாற்ற ம்	தன்	உணர் ம்	உள்ளைவ.	தன்ைன	இதயமாக	ைமயமாகக்	ெகாண்ட
சிக்கலான	 உற கைள	 மாற் ம்	 அள க்ேக	 மனிதன்	 தன்ைன	 மாற்றிக்
ெகாள்கிறான்.	இப்ெபா ளில்,	உண்ைமயான	தத் வவாதி	என்பவன்	அரசியல்வாதி
ஆகிறான்.	 இத்தைகயவன்,	 நாம்	 ஒவ்ெவா வ ம்	 பங் 	 ெப கிற	 உற களின்
ெதா ப் 	என்ற	 ழைலப்	 ரிந் 	ெகாண் 	அதைன	மாற்றிச்	ெசயல்ப ம்	மனிதன்
ஒ வனின்	 தனியா ைம	 என்ப 	 இத்தைகய	 உற களின்	 ெதா ப் 	 என்றால்,
ஒ வனின்	 ஆ ைமையப்	 பைடப்ப 	 என்ப 	 இத்தைகய	 உற கள்	 பற்றிய
உணர்ைவப்	ெப வ ம்	இத்தைகய	உற த்	ெதா ப்ைப	மாற் வ 	என்பதா ம்.	
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வரலாற் 	உணர்ைவப்	ெப வ 	தான்	வா ம்	ச தாயத்திற் ம்	தனக் ம்	சரியான
வழி	 எ 	 என்ப 	 அறிய	 உணர்ைவப்	 ெப வ 	 என்ப 	 அறிவாளியின்	 கடைம.
கிராம்சியின்	 ரட்சிகரமான	 மாற்றம்	 பற்றிய	 ேகாட்பாட் ல்	 அறிவாளியின்	 பங்
இம் ைறயிேலேய	 க்கியத் வம்	 ெப கிற .	 கிராம்சியின்	 விளக்கங்கள்
சிக்கலானைவ.	 ஒ றம்,	 மக்கள்	 திரள்க க்கான	 சித்தாந்தத்ைத ம்
தத் வத்ைத ம்	 வழங்கி,	 அதன்	 லம்	 ெபா மக்கள்	 தம்ைம	ஆள்பவர்கைளக்
ேகள்விக் 	உட்ப த்த	இயலாத	 ைறயில்,	ஆ ம்	வர்க்கம்	தன்	ேமலாண்ைமையச்
ெச த்த	 உத ம்	 அறி 	 ஜீவிகள்	 (Intelligentia)	 என்பவைர ம்	 இச்ெசால்லால்
றிப்பி கிறார்.	 ம றம்	 ஒவ்ெவா 	 மனித ம்	அறிவாளி	 தான்.	 ஒ 	 திறைன,

ெமாழி	அறிைவப்	பயன்ப த் வதன்	 லம்	ஒவ்ெவா 	மனித ம்	தன 	அறி த்
திறத்ைத	 ெவளிப்ப த் கிறான்	 என் ம்	 றிப்பி கிறார்.	 ஒவ்ெவா 	 மனித ம்
ஒ 	தத் வவாதி,	கைலஞன்,	 ைவஞன்,	ஒவ்ெவா வ ம்	உலகக்	கண்ேணாட்டம்
பற்றிய	 ஒ 	 றிப்பிட்ட	 வைகயில்	 பங் 	 ெப கிறான்.	 உணர் ள்ள	 ஒ
அறிவியைலக்	கைடப்பி க்கிறான்.	இம் ைறயில்	ஒ 	உலகக்	கண்ேணாட்டத்ைதத்
தாங் கிறான்,	 அல்ல 	 மாற் கிறான்.	 இம் ைறயில்	 சிந்தைனயில்	 திய



உ வங்கைளப்	பைடக்கிறான்	என்கிறார்	கிராம்சி.	

ஒவ்ெவா 	மனித ம்	அறிவாளிதான்	என்றால்	அறிவாளிகள்	வ ப்ைப ம்	அதன்
ச கப்	பங்ைக ம்	எப்ப 	மதிப்பி வ 	என்ற	ேகள்வி	எ கிற .	

அறிவாளிகளின்	 ச கப்	 பங்ைகப்பற்றி	 விரிவாக	 ஆரா ம்	 ேபாக்கில்,	 மர ைற
அறிவாளிகள்,	 ஒ ங்கிைணந்த	 அறிவாளிகள்	 (Traditional	 and	 organic)	 என்ற
ேவ பாட்ைடச்	ெசய்கிறார்.	ஒ 	 றிப்பிட்ட	 ச தாயத்தில்	அறி த்	தைலைமைய
ஆற் பவர்கள்	மர ைற	அறிவாளிகள்.	ஒ ங்கிைணந்த	அறிவாளி	என்பவர்,	தாம்
சார்ந்த	 வர்க்கத்ேதா 	 ற்றாக	 இைணந்தவர்	 என்கிறார்	 கிராம்சி.	 மத்திய
காலத்தில்	நிலப்பிர த் வ	ஆ ம்	வர்க்கத்ேதா 	இ ந்த	 ேராகிதர்கள்,	மர ைற
அறிவாளிகள்.	 அவர்க ம்	 ன்ைனய	 காலத்தில்	 ஒ ங்கிைணந்த
அறிவாளிகளாக	 இ ந்தவர்கள்.	 நாளைடவில்	 இவர்கள்	 தாம்	 சார்ந்தி ந்த
றிப்பிட்ட	 வர்க்கத் க் ண்டான	 உற களில்	 இ ந் 	 வி பட் ,

ஆதிக்கத்தி ள்ள	 ச கக்	 விலி ந் 	 தந்திரமானவர்களாகத்	 தம்ைம
ன்ைவக்கிறார்கள்.	 ஆ ம்	 வர்க்கத்தில்	 மாற்றங்கள்	 ஏற்பட்டேபாதி ம்,

கத்ேதாலிக்கத்	தி ச்சைப	ெதாடர்ந்தி ப்பதற் 	இவர்கள்	காரணம்.	

ேராகிதர்கைளத்	தவிர	மர ைற	அறிவாளிகள்	என் 	 ேப ம்	ெபா 	கிராம்சி
ேராைஸ	மனத்தில்	ெகாண் ப்பதாக ம்	ெதரிகிற .	இத்தைகய	அறிவாளிகள்

தம்ைமச்	 தந்திரமானவர்களாகக்	 க திக்ெகாள்வ 	 ஒ 	 பிரைம	 என்கிறார்
கிராம்சி.	 ேராஸ்	 தலிய	 தாராளவாத	 தத் வவாதிகள்,	 தம்	 காலத்
ெதாழிலதிபர்க டன்	 இைணந்தவர்கள்.	 அவர்கள்	 சார்பில்	 பைழயகாலப்
ேராகிதர்கைளப்	ேபால	வாதா பவர்கள்.	

மர 	 ைற	 அறிவாளிகளின்	 உண்ைமயான	 கடைம,	 தம 	 பைழய	 சார் கைள
ஒப் க்ெகாண் 	 திய	 ரட்சிகர	 வர்க்கத் டன்	 ஒ ங்கிைணவ தான்.
இம் ைறயில்	 இவர்கள்	 ஒ ங்கிைணந்த	 அறிவாளிகளாக	 ம்.	 இப்ப
இைணந்தவர்கள்	 றிப்பிட்ட	அரசியல்	கட்சி	 உ ப்பினராதல்	தவிர்க்க	இயலாத .
இத்தைகயவர்	பங் 	ெசயல்	வைகயிலான ,	ெசாற்ெபாழிவாற் வதல்ல	இவர்கள்
கடைம.	அத் டன்	ெசயல் ைற	வாழ்வில்	பங் 	ெப தல்,	உ வாக் தல்.	இவர்கள்
சார்ந்த	 கட்சிதான்	 இவர்கள்	 சார்ந்த	 வர்க்கத்திற் 	 அறி த்தைலைம
ேமற்ெகாள்கிற .	 மக்கள்	 திர டன்	இைணந்த	அறிவாளிகள்	 தான்	 வரலாற்றில்
பங் 	ெப கிறார்கள்.	
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இத்தாலிய	 அறிவாளிகளின்	 வரலா 	 பற்றிய	 றிப் கைளத்	 த ம்	 கிராம்சி.
இத்தாலிய	 ம மலர்ச்சிக்	 காலத்திய	 மாக்கியெவல்லி	 பற்றிப்	 பாராட் 	 எ தினார்.



ஒ சமயம்	 ேராஸ்	மார்க்ைசப்	பற்றிக்	 றிப்பி ம்	ெபா ,	பாட்டாளி	வர்க்கத்தின்
மாக்கியெவல்லி	 என் 	 றிப்பிட்டார்.	 இைத	 மனதில்	 ெகாண் 	 16	 ஆம்
ற்றாண் 	 இத்தாலிய	 ச கத்ைதப்	 ப த்தாய்ந்த	 மாக்கியெவல்லியின்
ைறையச்	 சமகாலச்	 ச தாய	 ஆய் க் ப்	 பயன்ப த்த	 வி ம்பினார்	 கிராம்சி.

மார்க்கியெவல்லி	 எ திய	 Prince	 த்தகம்	 ேபால	 நவீனகாலச்	 ச கம்	 பற்றிய
Modern	 prince	 எ த	 யன்றார்	 கிராம்சி.	 இ பதாம்	 ற்றாண் ல்	 அரசியல்
மாற்றத்ைதத்	 ேதாற் வித் 	நிைறேவற் ம்	அரசனாக	இவர்	அரசியல்	கட்சிையக்
றித்தார்.	

மாக்கியெவல்லி	தன 	காலத் 	ஆ ம்	வர்க்கத்திற் த்	ேதைவயான	கல்விையத்
தர	 யன்றார்.	 தி ச்சைபயின்	 ேகாட்பா க க் ள்	 மாட் க்	 ெகாள்ளாமல்,
இத்தாலிைய	எதிர்ெகாண்ட	அரசியல்	கடைமகள்	பற்றிய	யதார்த்தத்ைதக்	கற் த்
தர யன்றார்.	 அ ேபால,	 நவீன	 கால	 அரசன்	 அதாவ ,	 கட்சி,	 பாட்டாளி
வர்க்கத்திற்கான	 கல்விையத்	 தந் ,	 எதிர்கால	 ஆ ம்	 வர்க்கமாக	 அதைனப்
பயிற் விக் ம்	 கடைம	 உைடயவன்.	 அறவியலிலி ந் 	 அரசியைலப்	 பிரித்த
மாக்கியெவல்லியின்	 சாதைன	 எனப்	 கழ்ந்தார்	 கிராம்சி.	 ெபாய்யான
அறவியலிலி ந் 	 அரசியைலப்	 பிரித் ,	 உண்ைமயான	 அறவிய ம்,	 அரசிய ம்
இைணவைத	வி ம்பினார்,	மாக்கியெவல்லி.	இக்க த்ைத	கிராம்சி	ஆதரிக்கிறார்.
இக்க த்ைத	 உ தியாகப்	 பற்றி	 நிற்கிறார்	கிராம்சி.	 எந்த	அரசியல்	ெபா ளாதார
மாற்ற ம்	 அறி த் ைற	 அறிவியல்	 மாற்றத்ேதா 	 இைணந்தி க்க	 ேவண் ம்.
நவீன	கால	அரசன்	அதாவ 	கம் னிஸ்ட்	கட்சி,	தான்	வளர்ந் 	ெசல் ம்ேபா ,
அறி த் ைற,	 அறிவியல்	 உற கைள	 ற்றி ம்	 ரட்சிகரமாக	 மாற் கிற .
கட்சிைய	வளர்க் ம்	 பலப்ப த் ம்	அல்ல 	 எதிர்க் ம்	 ைறயிேலேய	அவற்றின்
நன்ைம	 தீைம	 தீர்மானிக்கப்ப ம்.	 மனிதர்களின்	 மனத்தில்	 கட்சிேய	 ெதய்வமாக
அல்ல 	 இன்றியைமயாத	 கடைமயாக	 இடம்	 ெப கிற .	 வாழ்வின்	 எல்லாத்
ைறகைள ம்	இவ்வாேற	அ 	மாற் கிற 	என்கிறார்	கிராம்சி.	
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கட்சி,	ஒ 	 திய	 ரட்சிகரமான	 உ திையப்	 பைடக்க	 ேவண் ம்.	 ரட்சியில்	 ஏற்ற
இறக்கமான	கட்டங்கள்	 உண் .	 ரட்சி	 என் ம்	இரா வ	தந்திரத்தில்	இயக்கம்
ேபாலேவ	 நிைலப் க் ம்	 க்கியத் வம்	இ க்கிற .	இந்த	அ ப்பைடயில்	 தான்
இைடயறாத	 ரட்சி	என்ற	ேகாட்பாட்ைட	விமர்சனம்	ெசய்கிறார்	கிராம்சி.	ெப மள
மக்கள்	திரள்	சார்ந்த	அரசியல்	கட்சிக ம்	ெப ம்	ெபா ளாதார	அைமப் க்க ம்
இல்லாத	 கட்டத்தில்	 இைடயறாத	 ரட்சி	 என்ற	 வாதம்	 சரியான தான்.	ஆனால்,
ைமயத்தில்	 விந்த	அரசின்	அதிகார ம்,	அதற் 	மக்கள்	திரள்	நி வனங்களின்
அதிகார ம்	அதிகரித்தேபா ,	இைடயறாத	 ரட்சி	என்பதற் ப்	பதிலாக	அரசியல்
ேமலாண்ைம	இடம்	ெப வதாக	கிராம்சி	க கிறார்.	எந்த	ஒ 	ஆ ம்	வர்க்க ம்
தான்	 ெவற்றி	 ெபற	 நிைலத் 	 நிற்க,	 இத்தைகய	 ேமலாண்ைம	 ஏற்ப த் வ



ேதைவ.	 நவீன	 கால	 அரசனின்	 கடைம,	 இத்தைகய	 ேமலாண்ைமைய
ஏற்ப த் வதா ம்.	 அைமதியான	 ரட்சிக்காலத்தில்	 மக்களின்	 மனத்தில்
இத்தைகய	மா தைல	ஏற்ப த்த	ேவண் ம்.	

கிராம்சி,	 தன 	 ேமலாண்ைம	 என்ற	 க த்தாக்கத்திற் 	 ெலனி க் த்	 தான்
கடைமப்பட் ப்பைதக்	 றிப்பி கிறார்.	 கட்சி,	 தன 	 ெசயல்திட்டத்திற்கான
சித்தாந்த	அ ப்பைடைய	மக்க க் த்	ெதளி ப த்திவிட	ேவண் ம்.	மக்கைளப்
ெபா ளாதாரவாதக்	கவர்ச்சியிலி ந் 	த ப்பதற் 	இ 	வழி	என்றார்,	ெலனின்.
இந்த	 வைரய ப்ைப,	 மார்க்சியத் க்கான	 நன்ெகாைட	 என்றார்	 கிராம்சி.
ேமலாண்ைம	 தன 	 ெசயல்	 வ வில்	 ஒ 	 திய	 சித்தாந்தக்	 களத்ைதப்
பைடக்கிற .	 மன	 உணர்வில்	 மாற்றத்ைதச்	 ெசய்கிற .	 ஒ 	 திய	 உலகக்
கண்ேணாட்டத்திற் த்	 தக்கெதா 	 திய	 ஒ க்கவியைல	 நாம்	 த் வதில்
ெவற்றியைட ம்ேபா ,	 தத் வத்தில்	 திய	 ைமயான	 மாற்றம்	 நிகழ்கிற
என்கிறார்	 கிராம்சி.	 இத்தைகய	 க த் 	 ேராசிட ம்	 இ ப்பைதத்
ெதளி ப த் கிறார்	கிராம்சி.	

ஒ 	 அரசியல்	 வர்க்கத்தின்	 ேமலாண்ைம	 என்பதன்	 ெபா ள்,	 ச கத்தின்	 பிற
வர்க்கங்க ம்	 தன 	அறவியல்,	அரசியல்,	 கலாச்சார	 மதிப்பீ கைள	 ஏற் மா

ண் வதில்	ெவற்றி	ெப தல்	என்கிறார்	கிராம்சி.	இதில்	ெவற்றி	ெப ம்	ஆ ம்
வர்க்கம்,	 வன் ைறைய	 அதிகம்	 பயன்ப த்த	 ேவண் யிரா .	 பாரா மன்ற
ஆ ைகயில்	 ேமலாண்ைம	 ெசயல்ப ம்	 வழக்கமான	 ைற,	 வன் ைறைய ம்
ெபா க்	க த்ைத ம்	உ வாக் தைல ம்	ெசயல்ப த்த	 யாத	இைடெவளியில்
தான்	 ஊழல்	 வந் 	 அமர்கிற 	 என் ம்	 விளக் கிறார்	 கிராம்சி.	 ெந க்க க்
காலங்களில்	 ேமலாண்ைமச்	 சாதனம்	 சிைதகிற .	 எந்த	 ஒ 	 ம்
ஆ தற்ேகற்ற	 ெபா க்க த்ைத	 உ வாக்க	 வதில்ைல.	 இத்தைகய	 நிைல,
திய	 ேமலாண்ைமச்	 சாதனத்ைத	 உ வாக்க	 ேவண் ய	 ேதைவைய
ஏற்ப த் கிற .	இல்லாவிட்டால்	அரசின்	வன் ைறக்ேக	இடம்	வாய்க்கிற .	

ஒவ்ெவா 	 வரலாற் 	 மாற்றக்	 காலத்தி ம்	 ேமலாண்ைமைய	 உ வாக் வதில்
அறிவாளிகளின்	 பங்ைக	 வலி த் கிறார்	 கிராம்சி.	 ேமலாண்ைமையச்
சாதிப்ப ம்,	 நிைலநி த் வ ம்	ெப ம்ப தி	கல்வித் ைற	சம்பந்தப்பட்ட .	ஒ
ட் 	 ேதசிய	 மன	 உ திைய	 உ வாக் வதில்	தான்	கல்வித் ைறயின்	 சாதைன

ெவளிப்ப கிற .	 இத்தைகய	 மன	 உ திைய	 உ வாக் வதில்	 மக்கள்
திரள்க டன்	 அறிவாளிகள்	 ெகாள் ம்	 உற 	 இன்றியைமயாத .	 மக்களின்
அ ப்பைடயான	 ஆர்வங்கைள	 அறிந் 	 ெகாள்ளாமல்	 அைவ	 பற்றிய	 உணர்
ெகாள்ளாமல்	 மக்க டன்	 இவ்வைகயில்	 உறேவற்ப த்திக்	 ெகாள்ளாமல்	 இைதச்
சாதிக்க	 யா .	இத்தைகய	உறவில்லாத	நிைலயில்,	உற கள்	அதிகார	வர்க்கத்
தன்ைம	 உைடயனவாகின்றன.	 அறிவாளிகள்,	 ஒ 	 சாதியாக,	 ேராகிதர்களாக
மா கின்றனர்.	



மக்கள்	கலாச்சாரத் டன்	கிராம்சி	ெகாண்ட	உறைவ	இதிலி ந் 	 ரிந் 	ெகாள்ள
ம்.	 அரசியல்	 கட்சிக் ள்	 உள்ளார்ந்த	 ஜனநாயகத்தின்	 ேதைவைய ம்

இதிலி ந் 	 அறிய	 ம்.	 ெதாழிற்சாைலக்	 க்களில்	 தைலவர்கைள ம்
ெதாண்டர்கைள ம்	இைணப்ப 	பற்றிய	அவர 	Historical	Block	பற்றிய	க த் ம்
இதிலி ந் 	ெதளிவாகிற .	இம் ைறயில்தான்	தைலவர்க ம்	ெதாண்டர்க ம்
ஆள்பவர்க ம்	ஆளப்ப பவர்க ம்	ஒன்றிைணந் 	ெசயல்ப கிறார்கள்.	அதிகார
வர்க்கம்	 எந்த	 நி வனத்ைத ம்	 இ தியாக	 இயக்கமற்றதாகச்	 ெசய் வி ம்.
ஜனநாயக	 ைமயத் வம்	 என்பதில்	 தான்	 அதிகார	 வர்க்கத்	 தீைமைய	 ெவல்ல

ம்.	உடல்	உைழப் ,	 ைள	உைழப் 	என்பைத	இைணத்தல்,	சட்டவியல்	நிர்வாக
அதிகாரங்க க் 	 இைடயில்	 ெந ங்கிய	 இணக்கம்.	 இம் ைறயில்தான்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட	 பிரதிநிதிகள்	அர 	அ வல்கைள	 நிர்வகிப்பதி ம்	 ஈ பா
ெகாள்வார்கள்	இவற்றின்	இன்றியைமயாைமைய	வலி த்தினார்	கிராம்சி.	

இப்ப ப்	 பல்ேவ 	 பிரச்சைனகைளப்	 பற்றி	 ண் ண்டாக	 -	 ஆயி ம்	 ஆழ்ந்த
க த் க்கைளக்	ெகாண் க்கிற 	கிராம்சியின	்சிைறக்	 றிப்ேப கள்.	

மார்க்ஸ்	 எங்கல்ஸ்	 ஆகியவர்களின்	 ஆராய்ச்சிகைளத்	 ெதாடர்ந் 	 ெசய்ய
உண்ைமயிேலேய	 யன்றவர்	யார்?	என்ற	ேகள்விைய	எ ப்பிக்ெகாண் 	அல் சர்
தந்த	 பதில்:	 கிராம்சி	 பற்றித்தான்	 என்னால்	 சிந்திக்க	 ம்.	 மார்க்சியத்தின்
அ ப்பைடப்	 பிரச்சைனகள்	 பற்றித்	 தீவிரமான	ஆய் கைள	 ேமற்ெகாண் ந்தார்
கிராம்சி.	ெபா ளாதார	சக்திக க் ம்	ேமற்கட் க் மான	உற கள்	பற்றிய	அவர்
ஆய் கள்,	 வறட் த்தனமாக	 இயங்கியைல	 விளக் வ 	 பற்றிய	 ம ப் ைரகள்,
வரலாற்றில்	 சிந்தைனக் ம்	 தனி	 மனிதரின்	 மன	 உ திக் மான	 பங்ைக
நிர்ணயிக்க	 யன்றதன்	 லம்	 வரலாற் ப்	 ெபா ள்	 தலியைலப்	 திதாக
வைரயைற	ெசய்த	அவர்	 யற்சிகள்,	சிந்தைன	கலாச்சாரப்	பண் க க் 	அவர்
தந்த	 அ த்தங்கள்	 ேமலாண்ைம	 பற்றிய	 அவர 	 ேகாட்பா ,	 தலியைவ
கிராம்சிையப்	 பிற	 மார்க்சியவாதிகளிலி ந் 	 பிரித் க்	 காட் ம்	 சிறப்பியல் கள்.
ச க	 உற களில்	 கலாச்சாரத்திற் 	 அவர்	 தந்த	 அ த்தத்ைத	 ேவ 	 யா ேம
தந்ததில்ைல.	 ரட்சிகர	 இயக்கப்	 ேபாக்கி ம்	 ரட்சிகர	 மாற்றத்தி ம்	 ரட்சிைய
நிைலப்ப த் வதி ம்	சிந்தைனயாளர்	 பங் 	 பற்றிய	அவர 	ஆய் ைரகள்	கட்சி
பற்றிய	 க த்தாக்கங்கள்	 தலியைவ	 சிறப்பாகக்	 றிப்பிடத்தக்கைவ.	 அவர
சிைறக்	 றிப்ேப கள்	 இ பதாம்	 ற்றாண் 	 ஐேராப்பிய	 இலக்கியத்தி ம்
சர்வேதச	கம் னிச	இயக்கத்தின்	வரலாற்றி ம்	அவ க் த்	த தி	மிக்க	இடம்
த பைவ.	மார்க்சியக்	 ேகாட்பாட்டாய்வில்	ஆர்வம்	 உைடய	அைனவர்க் ம்	அவர
பைடப் க்கள்	 ைமேயா 	விளங் பைவ.	

கிராம்சியின்	 பைடப் க்கள்,	 மார்க்சியவாதிகள்	 மத்தியில்	 மட் மல்லாமல்	 பிற
தத் வவாதிகளிட ம்	ெசல்வாக் ப்	ெபற் ள்ளன.	கிராம்சி,	இத்தாலிய	ஐேராப்பிய
கலாச்சார	மரபில்	ேவர்	ெகாண்டார்.	ஆகேவ,	இவ க் 	மார்க்ஸ்,	ெலனின	்ேபாலேவ



விேகா,	 ெஹகல்,	 ெசாேரல்,	 ேராஸ்	 தலியவர்க ம்	 க்கியமானவர்களாகத்
ேதான்றினர்.	 இவர்க க் 	 எதிரான	 விமர்சனங்கைள	 அவர்
ெகாண் ந்தேபாதி ம்	 இதனால	் மார்க்சியத்ைதச்	 சாராத	 பிற
தத் வவாதிக க் 	கிராம்சிேயா 	விவாதிப்ப 	அவர்க க்ேக	பய ைடயதாக
இ க் ம்.	

கிராம்சி	 தன்	 காலத்தில்	 ெவளி லகில்	 உள்ள	 மார்க்சியவாதிகேளா
ெதாடர் ெகாள்ள	 வாய்ப்பற்றவராக	 இ ந்தார்.	 ெலனின்,	 ராட்ஸ்கி,	 காரின்
ஸ்டாலின்	 தவிர	 பிறர்	 பற்றிய	 றிப் க்கள்	 அவர 	 பைடப் க்களில்
இடம்ெபறவில்ைல.	மார்க்சியக்	 ேகாட்பா ,	காலத்தின்	 ேதைவக்ேகற்றப 	 பல்ேவ
வைக	 வளர்ச்சிகைளப்	 ெப கிற 	 என்ற	 ேராஸா	 லக்ஸம்பர்க்	 க த்தால்	 அவர்
கவரப்பட் ந்தார்.	 ரட்சிக் ,	 மக்கள்	 திரள்களின்	 ஆதரைவப்	 ெப வதன்
ேதைவைய	 லக்ஸம்பர்க்	 ேபாலேவ	 கிராம்சி ம்	 வற் த்தினார்.	 கிராம்சி	 ஆர்வம்
ெகாண் ந்த	 ைறகளில்	 அவர்	 காலத்தில்	 ஆர்வம்	 ெகாண் ந்தவர்களாக
உறங்ேகரிையச்	 ேசர்ந்த	 ஜியார்ஜி	 காக்ைச ம்,	 ெஜர்மனிையச்	 ேசர்ந்த	 கார்ல்
ேகார்ச்ைச ம்	 றிப்பிடலாம்.	 இவர்க ம்	 வரலாற் ப்	 ெபா ள்	 தலியைல
விளக் வதில்	 கலாச்சார	 தத் வப்	 பண் க க் 	 க்கியத் வம்	 தந்தனர்.
கிராம்சியின்	 சிந்தைனக டன்	 ஒத்தி ந்த	 ேபாதி ம்,	 அவர 	 சிந்தைன
எப்ேபா ம்	ெசயல் ைறத்	தத் வச்	சார்பிேலேய	இ ந்த .	இவர 	ெசயல் ைறத்
தத் வம்,	 மக்கள்	 சார் 	 மிக்கதாக ம்	 ேம ம்	 மனிதவியல்	 சார்ந்ததாக ம்
இ ந்த .	 20-ஆம்	 ற்றாண் ல்	மாெப ம்	மார்க்சிய	சிந்தனாவாதியாக	இ ந்த
கிராம்சியின்	 பைடப் க்கள்,	 ெபா ளியல்	 வைரயைறகளிலி ந் 	 வி தைல	 ெபற
ய ம்	 மனித	 ஆன்மாவின்	 தந்திரத்ைத	 விளக்கவல்ல	 மாெப ம்

எ த் க்காட்டாகத்	திக ம்.	
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வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்	 என்ற	 மார்க்சியத்தின்	 ஆதாரக்க த்ைத	 மதம்	 பற்றிய
விளக்கத்திற் 	 பயன்ப த்த	 இய ம்.எல்லாவற் க் ள் ம்	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்
நிகழ்கிற 	 என்ப 	 மார்க்சிய	 விதி.	 கட்சிக் ள் ம்	 இ வழிப்பாைத	 என்றார்
மாேவா.	 ம்பம்	 தலிய	 பல்வைக	அைமப் க் ள் ம்	 இதன்	 ெசயல்பாட்ைடக்
காண	 ம்.	சமயத்தில்	ெகாள் ம்	வர்க்கப்	ேபாராட்டத்ைத	ஏன்	காண யா ?
சமயம்	 எப்ெபா ம்	 ஆ ம்	 வர்க்கச்	 சார் 	 உைடய 	 என்ற	 ஒற்ைறப்	 பரிமாண
விளக்கம்	ெபா ந் வதில்ைல.	சமயப்ேபார்கள்	அல்ல 	சமயத்தின்	வழித்ெதரி ம்
ேபார்கள்	 என்பன	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்தான்	 என் 	 ஏங்கல்ஸ்	 விளக்கினார்.
ேதவர்க க்கிைடயில்	அதாவ 	 ெதய்வங்க க்கிைடயில்	 நைடெப ம்	 ேபார்கள்,
கலவரங்கள்	 என்பன	 ஆழ்ந் 	 பார்த்தால்	 மக்க க்கிைடயிலான
ேபாராட்டங்கள்தான்	என்றார்	மார்க்ஸ்.

நி வனப்ப த்தப்பட்ட	சமயம்	தன்	அதிகாரத்ைத ம்	உடைமகைள ம்	காப்பாற்ற ம்
வளர்த் க்ெகாள்ள ம்	 அதிகாரத்ைத,	 அரைசச்	 சார்ந் 	 இ ப்பைத	 நம்மால்
எளிதாக	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.	அர 	அதிகாரத்தின்	ப தி	என்ற	 ைறயில் ட
சமய	 நி வனங்கள்	 ெசயல்ப கின்றன	 என் ம்	 றலாம்.	 ஆனால்	 இவ்வைக
விளக்கம்	 சமயத்தின்	 ேதாற்றம்	 சமயத்தின்	 உைடசல்	 திய	 சமய	ஆக்கம்	 தவிர,
மக்கள்	 மத்தியில்	 இன் வைர	 சமயம்	 ெப ம்	 இடம்	 ஆகியவற்ைற	 விளக்க

யா .	 சமயம்	 எப்ெபா ம்	 டத்தனத்தின்	 ப திதான்	 என்ற	 ப த்தறி ப்
பார்ைவ	இந்த	அம்சத்ைத	விளக்க யா .

ச தாயத்தின்	 ெபா ள்வைக	 சிக்கல்கள்	 அதிகரிக் ம்	 ழலில்	 அன்றி ம்
மக்களின்	 ற்றான	வி தைலக்கான	வாய்ப் கள்	இல்லாத	நிைலயி ம்	மக்கள்	தம்
ஆ த க்காக ம்,	தம்ைம	வி தைல	வி விக் ம்	சக்திகைள	எதிர்ேநாக்கி ம்,
நம்பி ம்	கட ைள	சமயத்ைத	நா கின்றனர்.	மார்க்சின்	 கழ்ெபற்ற	வாசகங்கைள
ேவ 	எந்த	 ைறயி ம்	விளங்கிக்	ெகாள்ள	இயலா .

மதம்,	 ஒ க்கப்பட்ட	 மக்களின்	 ஏக்கப்	 ெப ச் 	 என் ம்,	 அேதேவைளயில்
ஒ க்கப்பட்ட	 ழ க் 	 எதிரான	 கலகம்	 என் ம்	 மார்க்ஸ்	 கிறார்.	 கட ேள
உனக் 	 கண்	இல்ைலயா?	 என் 	 மக்கள்	 ழம் ம்	ெபா 	இக் ரலில்	தனக்
ேநர்ந் ள்ள	 ெந க்க ைய	 மட் ம்	 மக்கள்	 ெவளிப்ப த் வேதா 	 அல்லாமல்
கட க் 	 எதிரான 	ஆ ம்	இக் ரலில்	அர்த்தம்	ெவளிப்ப கிற 	 ழ க்
எதிரான	 ரலாக ம்

இதைன	 நாம்	 காண	 ம்.	 உலகம்	 திரி பட்டதான	 வர்க்க	 ஏற்றத்தாழ் களால்,



வாழ் 	 திரி பட்டதாக	 இ க்கிற .	 திரி பட்ட	 உலகம்	 மாையகைளத்
ேதாற் விக்கிற 	 என்ப ம்	 மார்க்சின்	 க த் .	 இந்த	 மாைய	 தற்காலிகத்
ேதைவயாக ம்	 அைமகிற .	 இந்த	 ேநாக்கில்	 தான்,	 ஏக்கப்	 ெப ச் ,	 கலகம்
என்ற	 வாசகங்கைள	 அ த் த்	 ெதாட ம்	 வாக்கியத்ைதப்	 ரிந் 	 ெகாள்ள

ம்.	

மதம்,	 இதயம்	அற்ற	 உலகின்	 இதயம்	ஆன்மா	அற்ற	 உலகின்	ஆன்மா	 என்கிறார்
மார்க்ஸ்.	ஆங்கிலத்தில்	இ க் ம்	வாசகங்கைள	 ெமன்ைமப்ப த் ம்	 ைறயில்,
உயிரற்ற	உலகின்	உயிர்,	உணர்வற்ற	உலகின்	உணர் 	என்ெறல்லாம்	இந்த	வாசகங்கள்
ெமாழியாக்கம்	ெசய்யப்பட் ள்ளைத ம்	நாம்	கவனிக்க	ேவண் ம்.	ேமற் றிப்பிட்ட
அைனத் 	 வாசகங்களின்	 அர்த்தத்ைத ம்	 ற்றாக	 உள்ளடக் ம்	 ைறயில்
மார்க்ஸ்	 க்கிறார்.	 மதம்	 மக்க க் 	 அபின்.	 அபின்	 என்ற	 ெசால்	 ேபாைத
த வ 	 உணர் கைள	 மங் ம்ப யாகச்	ெசய்வ 	 என்ப 	 மட் மல்ல	அபின்	 என
ஆங்கிலத்தில்	 றிப்பி வதாகிய	 ெஜர்மன்	 லச்ெசால்	 இன்ெனா
அர்த்தத்ைத ம்	 உள்ளடக்கியதாகத்	 ெதரிகிற 	 என்கிறார்	 பிக் 	 பேரக்	 என்ற
ேபராசிரியர்.	அதாவ 	க ைமயான	 தீக்காயங்களால்	 பாதிக்கப்பட்ட	ஒ வ க்
தற்காலிகமாக	வலிநிவாரணி	 மார்பியா	 ேதைவப்ப கிற .	இந்த	அர்த்தத்ைத ம்
அந்த	ெஜர்மன்	ெசால்	ெகாண் ள்ள 	என்கிறார்	அந்தப்	 ேபராசிரியர்.	மார்க்சின்
ெதாடர்ச்சியான	 ற் க் 	 த்தாய்ப்பாக	வ ம்	“மதம்	மக்க க் 	அபின்”	என்ற
வாசகத்திற் 	இந்த	இ 	அர்த்தங்க ம்	சரியாகப்	ெபா ந் கின்றன.	

மதம்	 மக்க க் 	 அபின்தான்	 என்ற	 ைறயில்	 ெலனினின்	 ஒற்ைறப்	 பரிமாண
வாசகம்	அைமகிற .	இந்த	வாசகம்	 ெபரியாரியத்திற் 	 ப த்தறிவியக்கத்திற்
சரியாகேவ	 ெபா ந் ம்.	 இந்த	 ஒற்ைறப்	 பரிமாணப்	 ெபா ள்	 மக்கள்	 யரத்ைத
விளக்காத .	 மக்கள்	 யரத்ைதப்	 ரிந் 	 ெகாள்ளாத 	 இந்தப்	 பார்ைவ.
டத்தனம்தான்	 மதத்ைத	 /	 கட ைளத்	 ேதாற் வித்த 	 என்ற	 ரிதலின்	 /
ரியாைமயின்	விைள 	இந்த	அர்த்தப்ப த்தல்.	

றிப்பிட்ட	 வரலாற் 	 ெபா ளியல்	 ழலில்தான்	 எந்தச்	 சிக்கைல ம்	 ைவத்
ஆய் 	 ெசய்வ 	 என்ப 	 மார்க்சிய	 ைற.	 சமயம்	 மட் ம்	 அல்லாமல்	 ேவ
எதைன ம்	 கைல,	 இலக்கியம்,	 ெதாழில் ட்பம்,	 சாதி	 தலிய	 அைனத்ைத ம்
இவற்றின்	 ேதாற்றம்,	 வளர்ச்சி	 அழி 	 ஆகிய	 எதைன ம்	 றிப்பிட்ட	 வரலாற் ச்
ழலில்	 ைவத் த்தான்	 ஆராய்ந் 	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.	 சமயம்	 அல்ல

கட ள்	க த்ைத ம்	இப்ப த்தான்	விளக்க ம்.	

கட ள்	 என்ப 	 ஒ 	 க த்தாக்கம்,	 கட ள்	 என்ப 	 ெபா ளியல்	 சக்தி	 அல்ல
என்பைத	 மார்க்சியம்	 விட் க்	 ெகா க்க	இயலா .	 கட ள்	 என்ற	 க த்தாக்கம்
வரலாற்றில்	 றிப்பிட்ட	 காலச்	 சிக்கல்களிலி ந் 	 ேதான்றிய	 ஒ 	 க த்தாக்கம்.
மிையச்	 ற்றி ம்	நைடெப ம்	ப வமாற்றம்	மைழப்ெபாழி ,	கதிரவன்	இயக்கம்



தலிய	 பல்ேவ 	 நிகழ் ப்	 ேபாக் கைளப்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 மனிதன்	 யற்சி
ெசய்கிறான்.	 தன்	 வாழ் க் 	 மிக	 ெந க்கமாக	 உள்ளைவ	 இந்த	 நிகழ்ச்சிகள்.
இவற்ைறப்	 ரிந் 	 ெகாள்ளாமல்	 மனிதன்	 வாழ	 யா .	 ேகள்வி	 எ ந்த	 பிற
விைட	 ேத 	 தனக் ள் ம்	 றத்தி ம்	 அைலகிறான்	 மனிதன்.	 இத்ேதடலில்
கிைடத்த	ஒ 	க த் ,	கட ள்.	இந்தக்	க த் 	 லம்,	தனக் ள் ம்	 றத்தி ம்
நைடெப ம்	 பல்ேவ 	 இயக்கங்கள்	 இந்தக்	 க த்ைத	 ஒ 	 திற ேகால்	 மாதிரிப்
பயன்ப த்திப்	 ரிந் 	 ெகாள்கிறான்.	 இந்த	 யற்சி	 பல	 ஆயிரம்	 ஆண் கள்
ெதாடர்கிற .	இந்தக்	 க த் ப்பற்றிய	 ஐயங்கள்	 எ கின்றன.	 வரலாற் ச்	 ழல்
ேவ பட்ட	 நிைலயில்	 அறிவியல்	 வளர்ச்சி	 ெபற்ற	 நிைலயில்	 கட ள்	 என்ப
ெபா ளியல்	 சக்தி	 என்பைதக்	 ைகவி கிறான்.	 கட ள்	 இல்ைல	 என்ற	 ற்றான
ப த்தறி க்	ெகாள்ைகக் ம்	ெசல்கிறான்.	கட ள்	என்ப 	ஒ 	க த்தாக்கம்,	ஒ
திற ேகால்.	ஒ 	 க வியாக	இ 	 பயன்ப கிற 	 என்பைத	 நிதானமாகப்	 ரிந்
ெகாள்ள	இய ம்.	இந்தக்	க விைய	க வி	என்பைத	க த் 	என்பைத	ம த் ,
இ 	 ஒ 	 ெபா ள்தான்	 என் 	 நிைல	 நி த் வதில்	 விடாப்பி யாக	 நி வனச்
சமயங்கள்	 ெதாடர்ந் 	 யற்சி	 ெசய்கின்றன.	 க த் 	 மனிதைனப்	 பற்றிக்
ெகாள் ம்	 ெபா 	 ஒ 	 ெபா ளியல்	 சக்தியாகச்	 ெசயல்ப கிற 	 என்ற
மார்க்சின்	 ற் 	ஆழ ைடய 	 என்பைத ம்	 நாம்	இங் 	 கவனிக்க	 ேவண் ம்.
ேம ம்	 மதம்	 பற்றிய	 ஆழமான	 ரித க் 	 ஜான்	 ெலவிஸ்	 என்ற	 பிரிட்டானிய
மார்க்சியர்,	 ேராகிதர்,	 தீர்க்கதரிசி	 என்ற	 இ 	 ேவ 	 க த் க்கைளத்
தக்க ைறயில்	 பயன்ப த் கிறார்.	 சமய	 நி வனச்	 சார் ைடயவர்,	 ேராகிதர்.
மக்கள்	சார்பில்	ெசயல்ப பவர்	தீர்க்கதரிசி.	இவர்	இைடவிடாத	ேதடலில்	இ ப்பவர்.
ச கக்	 ெகா ைமக க் க்	 காரணமான	 உடைம,	 அர ,	 அதிகாரம்,	 சமய
நி வனம்,	 சாதி	 இ தியாக	 மதம்	 ஆகியவற்ைறத்	 ேதா ரிப்பவர்.	 கிறித் வ
சமயத்தில்	 இந்தத்	 தீர்க்கதரிசிகள்	 இைறவாக்கினர்	 என்
ெகாண்டாடப்ப கின்றனர்.	 இேய ம்	 ஒ 	 தீர்க்கதரிசியாகப்	 ரிந்
ெகாள்ளப்ப கிறார்.	 தமிழ்ச்	 ச கத்தில்	 சித்தர்கள்	 இவ்வைகயினர்.	 ைசவம்
நி வனப்ப த்தப்	 ப வதற் 	 ந்திய	 நாயன்மார்கள்	 றிப்பாக	 நால்வைர
இம் ைறயில்	பார்க்கலாம்.	ஆழ்வார்க ம்	இம் ைறயில்	மதிக்கத்தக்கவர்கள்.	

அந்நியமாதலின்	ஒ 	 க்கிய	வ வம்	 சமயம்	 என்ற	 மார்க்சியக்	 க த் 	 நமக்
இன் ம்	ஆழ்ந்த	 ரிதைல	வழங்க	இய ம்.	இயற்ைகேயா ம்,	ச தாயத்ேதா ம்,
தன்ேனா ம்	 பிரி படாத	 ைறயில்	 ஆதிப்ெபா ைமச்	 ச கத்தில்	 மனிதன்
வாழ்ந்தான்.	வர்க்கச்	ச கம்	ேதான்றிய	நிைலயில்	தனி	உடைம,	அர 	 தலியைவ
ேதான்றிய	 நிைலயில்	 மனிதன்	 இயற்ைகயிலி ந் ம்,	 ச தாயத்திலி ந் ம்
இ தியாகத்	 தன்னிலி ந் ம்	அந்நியமானான்.	இந்த	அந்நியமாத க் 	 உட்பட்ட
நிைலயி ம்	 அந்த	 ஆதிச்ச கம்	 கனவி ம்	 கற்பைனயி ம்	 தனக் ள்
தங்கியி ப்பைத	 உணர்கிறான்	 மனிதன்.	 இயற்ைகேயா ம்,	 ச தாயத்ேதா ம்
தன்ேனா ம்	 பிரி படாத	அந்தப்	 ேப ணர்ைவத்	தி ம்ப ம்	ெபறேவண் ய	 ழல்
இப்ெபா 	 எ கிற .	 இைறவன்	 என்ற	 க த் 	 இயற்ைக	 ச தாயம்



ஆகியவற்றின்	 உள்ளி க் ம்	 ஆக்கச்	 சக்தியாக	 மனித க் த்	 ெதன்ப கிற .
ச தாயேம	 அவ க் 	 உயிைர ம்,	 உணர்ைவ ம்,	 அன்ைப ம்,	 ஆற்றைல ம்
வழங் கிற .	 இவற்ேறா ,	 இந்த	 இயக்கத்ேதா 	 தன்ைன	 ற்றாக
ஐக்கியப்ப த்திக்	 ெகாள்வதன்	 லேம	 தன 	 வாழ்வின்	 நிைறைவக்	 காண

ம்.	 அந்நியமாதைல	 ற்றாகக்	 கைளந் 	 ெகாள்வதற்கான	 ச கச்	 ழல்,
ெபா டைமச்	 ச கத்தில்தான்	 ேநரி ம்	 என்கிறார்	 மார்க்ஸ்.	 அத்தைகய
ச கத்தில்	 மீண் ம்	 மனிதன்	 ைமைய	 நிைறவான	 வாழ்ைவப்	 ெப வான்.
நிைறவான	 வாழ் 	 கிட் ம்	 அந்த	 காலத்தில்	 இைறவன்	 இவ க் த்
ேதைவயில்ைல.	 கிறித் வம்	 ன்ைவக் ம்	 நிைறவாழ் ,	 இைறயாட்சி	 ஆகிய
ெதாடர்கைள	 இவ்வைகயில்	 நாம்	 அர்த்தப்ப த் வ 	 சாத்தியம்	 மட் மல்ல
ேதைவ ம்	 ட.	

அதனால்	 ெபா ைமச்	 ச கத்திலி ந் 	 விலகிய	 நிைலயில்,	 அந்தச்	 ச கப்
ெபா ைமப்	 பண் களின்	 நிைனவாக	 இைறவைனத்	 தனக் ள்	 தாங்கினான்
என்பைத	 நாம்	இவ்வா 	 ரிந் ெகாள் ம்	அேத	சமயம்,	இைறவன்	என்பதற் த்
தரப்ப ம்	பற்பல	இலக்கணங்கள்	பற்றி ம்	கவனிக்கத்தான்	ேவண் ம்.	

பலகட ட்	 ேகாட்பா ,	 ஒ 	 கட ட்	 ேகாட்பா ,	 கட க் 	 வழிபா ,	 ேகாயில்
தலிய	பல்ேவ 	ெசயற்பா கள்	அவ்வக்காலச்	ச க	நிலவரங்கள்	 தலியவற்ைற

ஒட் ேய	 ஏற்ப வைத ம்	 பார்க்க ம்.	இைவ	 பற்றிய	விளக்கங்கள்	 மார்க்சியப்
ரிதேலா 	 நைடெபற் ள்ளன.	 இைறவன்	 வாழ் க் 	 ைமயம்	 ஆகிவிட்டான்.
இைறவன்	 லேம	இனி	எ ம்	சாத்தியம்	என்ற	நிைல.	மனிதன்தான்	கட ைளப்
பைடத்தான்	 என் 	 பயர்பாக்	 விளக்கினார்.	 மனிதனின்	 இனப்பண் கள்,	 அறி ,
அன் ,	வி ப்பம்,	ஆர்வங்கள்	 என்பனவற்ைறப்	 றத்தில்	 நி த்தி	இைறவ க் ள்
ெச த்தி	 இைறவைன	 பைடத்த	 மனிதன்,	 நாளைடவில்	 இைறவைன
இலட்சியப்ப த்தி	 ேப ணர் ,	 ேபரன் ,	 ேபராற்றல்
ஆகியவற்றின்	 வ வமாக்கி,தன்ைனத்	 தாழ்த்தி	 அதன்	 ன்	 தன்ைன	 கடத்திக்
ெகாண்டைத	 பயர்பாக்	 விளக்கினார்.	 இந்த	 விளக்கம்	 மார்க் க் ம்	 உடன்பாடாக
இ ந்த .	 ெவ ம்	 சிந்தைன	 அல்ல 	 தியானம்	 என்ற	 ைறயில்	 மனிதன்
க த்தாக்கங்கைளப்	ெபறவில்ைல	என் 	மார்க்ஸ்	கண்டார்.	இ 	ெபா ள்வைகச்
ழலில்	 ெசயல்ப ம்	 மனிதனின்	 உணர்வாக	 எ ந்த	 க த் 	 என்பைத

விளக்கினார்.	பயர்பாக்கின்	ெபா ள்	 தல்வாதத்ைத	மார்க்ஸ்	ஆழப்ப த் கிறார்.
தான்	 தல்வன்	 என்பைத	 மறந்த	 மனிதன்	 இைறவைன	 தல்வனாக்கினான்
என்றார்	 பயர்பாக்.	 இைறவைன	 மீண் ம்	 தனக் ள்	 ஐக்கியப்ப த்திக்	 ெகாள்ள
ேவண் ம்	என்கிறார்	பயர்பாக்.	இேய வின்	 லம்	ெவளிப்ப ம்	அன் ,	மனித	அன்
இம் ைறயில்	 அன்பின்	 சமயத்ைத	 பயர்பாக்	 பைடத்தார்.	 என்கிறார்	 மார்க்ஸ்
வரலாற் ச்	 ழைல	 மாற் வ 	 பற்றி	 பயர்பாக்	 சிந்திக்கவில்ைல.	 இ வைர
தத் வவாதிகள்	 உலைக	விளக்கினார்கள்	இனி	 நாம்	ெசய்ய	 ேவண் ய 	 உலைக
மாற் வ 	என்ற	மார்க்ஸின்	 ைவ	இவ்வா 	நாம்	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 ம்.



பயர்பாக்	 இைறவைன	 விளக்கினார்.	 இைறவைன	 நமக் ள்	 ஐக்கியப்ப த்திக்
ெகாள்ள	 இைறவன்	 ேதைவப்படாத	 ழைலத்	 ேதாற் விக்க	 ச கத்ைத	 மாற்ற
ேவண் ம்	அர 	இ க் ம்	வைர	அந்நியமாதல்	அதாவ 	மதம்	இ க் ம்	 என்
மார்க்ஸ்	 றியி க்கிறார்

மனிதனின்	ைககைளப்	பிைணக்கின்ற	சங்கிலிகைள	மைறக் ம்	அழகிய	மலர்கள்
என் 	 மதத்ைத	 க தியைத ம்	 நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.	 ெபா ளியல்
சங்கிலிகளால்	 மனிதன்	 தைனப்பட் ள்ளான்.	 இந்தச்	 ழலில்தான்	 சமயம்
இைறவன்	 என்ற	 மாய	 உணர் கள்	 மனிதைன	 மயக் கின்றன.	 அைவ	 அழகிய
மலர்கள்	 அழகானைவ.	 கண் க் க்	 ளிர்ச்சியானைவ.	 இந்த	 இன்பத்தில்
கவர்ச்சியில்	மனிதன்	எந்ேநர ம்	 ழ்கியி க்க	 யா .	மனிதன்	நன ல க்
வரேவண் ம்.	சமயம்	 பற்றி	விமர்சனம்	இந்த	அழகிய	மலர்கைள	விலக்கி	 உள்ேள
மைறந்தி க் ம்	ெபா ளியல்	தைளகைள	மனித க் 	காட்ட	ேவண் ம்	என்றார்.
க த்தியல்	 வைகப்பட்ட	 விமர்சனம்	 ஆ தங்கைள	 ெகாண்டதான	 விமர்சனமாக
மாற	ேவண் ம்	என்றார்.

ப த்தறி ப்	 பார்ைவயிலான	 விமர்சனம்,	 தன்	 ேநாக்கில்	 ெபா ளியல்	 பற்றிய
விமர்சனமாக	உ ப்ெபற	ேவண் ம்	என்பைத	ப த்தறிவாளர்களால்	 ரிந் 	ெகாள்ள

ம்.	பார்ப்பனர்	ெசய்த	சதி	 ட்டாள்தனம்	என்பேதா 	இந்த	விமர்சன	ேநாக்ைக
நி த்திவிட	 யா .	ஆழத்தி ள்ள	ெபா ளியல்	நலன்கைள	மக்க க் 	 ட் க்
காட் வ 	 மிக	 க்கியம்.	 ப த்தறிவாளர்கள்	 இைத	 ெசய்ய	 மார்க்ஸின்
ெபா ளியல்	பற்றிய	பார்ைவைய	கற்க	ேவண் ம்.	கற்கத்தான்	ேவண் ம்.	தமிழகச்
ழலில்

……	 டமாகிவிட்ட	 ப த்தறி ப்	 பார்ைவையத்தான்	 காண்கிேறாம்.	 சரியான
ரிதேலா 	 சமயம்	 பற்றிய	 விமர்சனம்	 ப த்தறிவாளர்கைள ம்	 மார்க்சியைர ம்
இந்தத்	 தளத்தில்	 இைணக் ம்.	 இத்தைகய	 ெபா ளியல்	 ழல்	 நில ம்	 காலம்

ம்	 சமயங்கள்	 தி 	 திதாகத்	 ேதான்றிக்ெகாண்ேட	 இ க் ம்.	 தமிழகச்
ழலில்	 இன் 	 திய	 திய	 சமயவழித்	 ேதான்றல்கள்	 பலைரப்	 பார்க்கிேறாம்.
ழைல	மாற் வதற்கான	ேதைவ	அதிகரிக்கிற 	என்பைத ம்	இதன்	 லம்	நாம்
ரிந் 	 ெகாள்கிேறாம்.	 ழைல	 மாற் வ தான்	 சரியான	 விமர்சனம்	 என்கிறார்
மார்க்ஸ்.	டால்ஸ்டாயினிடம்	 நிைறவான	அன்ைபக்	கிறித் வ	அன்பாகப்	பார்க்க

ம்.	இைத ம்	சமயம்	என் 	விமர்சனம்	ெசய்தார்	ெலனின்.	

1905	 ரட்சி	ேதாற்ற	நிைலயில்	பாக்டேனாவ்,	கார்கி	ேபான்றவர்கள்	 க்கட ைளத்
ேதாற் விக்க	 ைனந்தைத ம்	 ெலனின்	 க ைமயான	 விமர்சனத்திற்
உள்ளாக்கினார்.	 அன் 	 என்ப தான்	 அவர்கள்	 ேதாற் விக்க	 ைனந்த

க்கட ள்.	வர்க்கங்க க் 	இைடயில்	சமரசமாக	இந்த	அன் 	ெவளிப்ப கிற
என்ப 	 ெலனினியிப்	 ரிதல்.	 கட ைள	 ம த்த	 நிைலயி ம்	 சமயம்	 ெசயல்பட



ம்	 என்பைத	 வரலாற்றில்	 ெந க	 நாம்	 காண்கிேறாம்.	 சமயத்ைத	 அதன்
நி வன	 வ வில்	 ஒ க்கிய	 ஒழித்தபிற ம்	 சமயம்	 வாழ்கிற .	 இம் ைறயிைன
சமயத்ைத	 ஒழித் விட் த்தான்	 ஓய்ேவாம்	 என் 	 ப த்தறிவாளர்கள்	 றலாம்.
மார்க்சியைரப்	 ெபா த்தவைர	 இந்த	 எல்ைலக் ச்	 ெசல்ல	 ேவண் யதில்ைல,
ெபா ள்வைகச்	 ழைல	 மாற் வ 	 என்ப 	 சமய	 நி வனங்கைள	 ஒழிப்ப
என்பைத ம்	 உள்ளடக்கிய தான்.	 இத்தைகய	 ழைல	 உ வாக் வதன்	 லம்
சமயத்தின்	ஆதிக்கத்ைத	அழிக்க	 ம்.	

பிரபஞ்சம்	 தற்ெகாண் 	 உடலியல்,	 உளவியல்	 பற்றிய	 எல்லாப்	 திர்க ம்
வி விக்கப்ப ம்	 காலம்வைர	 சமயம்	 ஏேதா	 சில	 வ வங்களில்	 இ க்கத்தான்
ெசய் ம்.	 கம் னிச	 உலகி ம்	 கைல	இலக்கியம்	இைச	 ெபா ைமப்ப த்தப்ப ம்
சிந்தைன	 ைற	 ஆகியவற் க் ம்	 ேதைவ	 இ க்கத்தான்	 ெசய் ம்.	 கம் னிச
ச தாய ம்	 ரண்பா கள்	அற்றதாக	இ க்க	 யா .	பைக	 ரண்க க் ம்
இடமில்ைல.	 ஆனால்	 நட் 	 ரண்கள்	 ெசயல்படத்தான்	 ெசய் ம்.	 தனக் ள்
மார்க்சியன்	இ க	ேவண் யதில்ைல.	தனிமனிதைன	அவன 	 தந்திர	உணர்ைவ
மார்க்சியன்	 ம க்க	 யா .	 உளவியல்	 ஆய் க க் 	 வழிதிறந் 	 ைவப்ப
ேபால்	 ெமய்யியல்	 தலிய	 ஆய் க க் ம்	 கம் னிச	 ச தாயம்	 வழிதிறந்
ைவக் ம்.	 சமயத்ேதா 	 மார்க்சியன்	 ெகாள் ம்	 பைகைம	 என்ப
ரண்பாட் யக்கம்	 என்பைத	 பைக	 ரண்பா 	 என்பதாக	 மட் ேம	 பார்க்கிற

மார்க்சிய	பார்ைவயின்	விைள 	அன்றி	ேவ 	இல்ைல.	
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ஏற்கனேவ	சில	பத்தாண் களாக	உலகளவில்	ைமயம்	என் ம்	விளிம் கள்	என் ம்
ெசாற்கள்	பயன்ப த்தப்பட் ள்ளன.	உலக	அளவிலான	 தலாளியத்ைத	விளக் ம்
ைறயில்	 இச்	 ெசாற்கள்	 பயன்ப த்தப்பட்டன.	 மார்க்சியர்	 இச்	 ெசாற்கைளப்

பயன்ப த்தவில்ைல.	எனி ம்,	இச்	ெசாற்கள்	 லம்	 உலகளவிலான	 தலாளியம்
சில	 களில்	 விளக்கம்	 ெப வைத	 ம ப்பதற் ம்	 இல்ைல.	 அெமரிக்கா ம்
ஐேராப்பாவில்	 உள்ள	 சில	 நா க ம்	 உலகின்	 ைமயங்களாகத்	 திகழ்கின்றன.
ன்றாம்	உலக	நா கைள	விளிம் 	நிைலக் 	இைவ	தள் கின்றன.	 ன்றாம்	உலக

நா கைளத்	ெதாடர்ந் 	க ைமயான	 ரண்ட க் 	உள்ளாக்கி	ைமயங்கள்	தம்ைம
வ ப்ப த்திக்	ெகாண் 	வ கின்றன.	

ைமயங்கள்	 ெப நகரங்கள்	 என் ம்	 றப்பட்டன.	 இப்ப 	 விளக்கத்	 ெதாடங்கிய
சமீர்	அமீன்,	ரஞ்சிட்ஷா	ேபான்ற	அறிஞர்கள்,	ஒவ்ெவா 	நாட் ள் ம்	ெசயல்ப ம்
ைமயம்	என்பைத ம்	விளிம் நிைல	என்பைத ம்	 தலாக	விளக்கினர்.	

இன்ெனா 	வைகயி ம்	விளிம் நிைல	என்ற	ெசால்ைல	பின்	–	நவீனத் வம்	என்
ேப பவர்கள்	 விளக் கின்றனர்.	 ச க	 வாழ்விலி ந் 	 விலக்கப்பட் ம்	 ஓரத்தில்
ஒ க்கப்பட் ம்	அதற் 	ேம ம்	ச கம்	என்ற	கட்டைமப்பின்	விளிம்பில்	ெதாங்கிக்
ெகாண் ப்பவர்கைள	 விளிம் நிைல	 மனிதர்கள்	 என் 	 றிப்பிட்டார்கள்.	 மன
ேநாயாளிகள்,	 பல்லாண் களாகச்	 சிைறயில்	 அைடக்கப்பட்டவர்கள்,	 பாலியைலத்
ெதாழிலாகச்	 ெசய்ய	 ேவண் ய	 நிைலக் த்	 தள்ளப்பட்ட	 ெபண்கள்
தலியவர்கைள	விளிம் நிைல	 மனிதர்கள்	 என்றார்கள்.	 ச கத்தின்	ைமயத்தில்

ஆதிக்கத்தில்	 இ ப்பவர்கள்	 தம்ைமப்	 னிதப்ப த்திக்	 ெகாள் ம்	 ைறயில்
இப்ப 	ெந ங்காலமாகச்	ெசய் 	வ கிறார்கள்.	

வணிகர்கள்,	 தலாளிகள்	 மற் ம்	 அரசியல்வாதிகள்	 இவர்கெளல்லாம்	 நாட் ன்
சட்டங்கைளப்	 பயன்ப த்திக்	 ெகாண் ம்	 சட்டங்கைள	 மீறி ம்,	 கள்ள	 வாணிகம்
தலிய	 ற்றச்	ெசயல்களில்	ஈ பட	 கிற .	இவர்கள்	கள்ளர்கள்தான்	என்பதில்

அய்யமில்ைல.	 தாம்	 ெசய் ம்	 கள்ளத்ைத	 மைறக் ம்	 ைறயில்	 சிலைரக்
கள்ளர்கள்	 என் 	 ற்றம்	 சாட் 	 சிைறயில்	அைடத் 	 ஒ க் கிறார்கள்.	 வர்க்க
ேவ பா கள்	 உள்ள	 எந்த	 ஒ 	 ச கத்தி ம்	 ஏதாவ 	 ஒ 	 அளவில்
மனேநாயாளியாகத்தான்	 மனிதர்கள்	 வாழ்கிறார்கள்.	 ெபாய் ம்	 வஞ்சக ம்
ஏமாற் ம்	 ேகாைழத்தன ம்	 ெபாறாைம ம்	 தாழ் 	 /	 உயர் 	 மனப்பான்ைம ம்
மனத்தின்	ேநாய்க் கள்	தான்.	தம்ைமப்	 னிதப்ப த்திக்	ெகாள் ம்	 ைறயில்



இவர்கள்	 பிள பட்ட	 ச கத்தின்	 விைளவாகக்	 க ைமயான	 மனேநாய்க்
உட்பட்டவர்கைள,	மனேநாய்	ம த் வமைன	அல்ல 	சிைறகளில்	அைடக்கிறார்கள்.
இைதப்ேபாலேவ	தான்,	தம்	 ம்பங்களில்	தாேம	ஈ பட் ள்ள	உடல்	வணிகத்ைத
மைறக் ம்	 ைறயில்	 ஆதரவற்ற	 ெபண்கைள	 ேவசிகள்	 என்
இழி ப த் கிறார்கள்.	

இவர்கைள	 விளிம் 	 நிைல	 மனிதர்கள்	 என் 	 றிப்பி வ 	 ெபா ந் ம்.
இவர்களால்	 மீண் ம்	 ச கக்	 கட்டைமப்பி ள்	 மரியாைதேயா 	 இடம்	 ெப வ
சாத்தியமில்ைல.	 மனிதத்	 தரத்திலி ந் 	 இவர்கள்	 ெபரி ம்	 கீழ்
இறக்கப்பட்டவர்கள்.	இவர்கள்	 தம்	 மனிதத்	 தரத்ைத	 மீட் க்	 ெகாள்வ 	அரி .
க ைமயான	 ரங்க க் 	 உள்ளாக்கப்ப ம்	 இவர்கள்	 அதிகளவில்
ெசால்வெதன்றால்	 கலவரங்கள்	 ெசய்ய	 ம்.	 இத்தைகயவர்கள்	 இதன்
காரணமாக ம்	 ேம ம்	ஒ க்கப்படலாம்.	ஆனால்	இவர்கள்	ெசய் ம்	கலவரங்கள்
ச கத்தின்	ைமயம்	வைர	ெதாடர்ந் 	அதிர் கைள	ஏற்ப த்தேவ	ெசய் ம்.	

ஆதிக்கம்	 நில கிற	 காலம்	 வ ம்	 இத்தைகய	 அதிர் கைள	 இவர்களால்
தவிர்க்க	 இயலா .	 ஒவ்ெவா 	 ேதசத்தி ள் ம்	 உலகளவி ம்	 விளிம் நிைல
மனிதர்கள்	நா கள்	இ க்கின்றன.	இங் ம்	ஓயாத	கலவரங்கள்	ெவ க்கத்தான்
ெசய் ம்.	 எந்த	 ஒ 	 நகரத்தி ள் ம்,	 றிப்பாக	 இந்தியாைவப்	 ெபா த்தவைர
ேசரிகள்	 இல்லாமல்	 நகர	 வாழ்க்ைக	 இல்ைல;	 சிைறச்சாைலகள்	 இல்லாம ம்
இல்ைல.	விளிம் 	 நிைலயில்	 உள்ள	 நா கைள	வள ம்	 நா கள்	என் 	ெசால்வ
உண்ைம	இல்ைல.	இைவ	அழிந் 	ெகாண் க் ம்	நா கள்.	

சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்,	 உலகமயமாக்கம்	 என்ற	 ெபயர்களால்	 இந்த	 நா கள்
ெதாடர்ந் 	 ேபரழி க் 	 உள்ளாகின்றன.	 இந்த	 வைக	 நா களி ள்	 ன் 	 நாம்
றிய	 விளிம் நிைல	 மனிதர்களின்	 ெதாைக	 ெதாடர்ந் 	அதிகரித் 	 வ வ ம்

ெதளிவாகத்	 ெதரிகிற .	 ேசாவியத்	 ஒன்றியம்	 தகர்ந்த	 பிற 	 அங் 	 ெதாட ம்
நிலவரங்கைள ம்	நாம்	பார்த் 	வ கிேறாம்.	

ைமயங்கள்	 உ தியாக	 இ ப்பைதப்	 ேபாலத்	 ேதான்றினா ம்	 க ைமயான
அதிர் கள்	அங் ம்	நில கின்றன.	ைமயங்கள்	என் ம்	விளிம் நிைலகள்	என் ம்
அரசியல்	அறிஞர்கள்	 ன் 	பயன்ப த்திய	ெசாற்கள்	இன்ைறக் ம்	ெபா ள்	த ம்
ைறயில்	 பயன்படத்தான்	 ெசய்கின்றன.	 இன்ைறய	 உலகளவிலான	 ெபா ளியல்

மற் ம்	 அரசியல்	 ழைல	 ேவ 	 ெசாற்கள்	 ெகாண் ம்	 விளக் வதற் 	 இடம்
உண் 	 என்றா ம்,	 ைமயம்,	 விளிம் 	 ஆகிய	 ெசாற்கள்	 ெபா ள்
இழந் 	விடவில்ைல.	

2.	 தலித்தியம்,	 ெபண்ணியம்	 ஆகியவற்ைற	 விளிம் நிைல	 என்பதேனா
ேசர்த் ச்	ெசால் கிற .	ஏற்கனேவ	வழங்கிவ ம்	விளிம் 	என்ற	ெசால்லின்



ஆழ்ந்த	 ெபா ைள	 மீண் ம்	 இங் 	 நிைன ப த்த	 ேவண் யி க்கிற .
ச கம்	என்ற	கட்டைமப் க் 	ெவளியில்	தள்ளப்பட்டவர்கைள	 தன்ைமயாக
விளிம் 	 நிைல	 மனிதர்கள்	 என் 	 ெசால்வ 	 சரியாகப்	 ெபா ந் ம்.	 ச கம்
என்ற	 கட்டைமப் க் ள்	 இவர்கள்	 தி ம்பி	 வ வதற்கான	 சாத்தியங்கள்
அறேவ	 இல்ைல;	 அல்ல 	 மிக,	 மிகக்	 ைற .	 இவர்கைள	 இப்ப
ைவத்தி ப்பதன்	 லம்	 தான்	 உடைமச்	 ச கம்	 தன்ைனப்	 னிதப்ப த்திக்
ெகாள்கிற ;	அன்றி ம்	 பத்திரப்ப த்திக்	ெகாள்கிற .	இப்ப ச்	ெசய்வதன்
லம்தான்	 இவர்கள்	 மக்கள்	 என்ற	 ெபயேரா ,	 வணிகம்,	 அரசியல்,
ரண்டல்,	 நிர்வாகம்,	 நீதிமன்றம்	 தலியவற்ைற	 மகிழ்ச்சிேயா 	 ெசய்ய

ம்;	 அறம்,	 ஒ ங் ,	 மதம்,	 இலக்கியம்	 என்ெறல்லாம்	 ேபசிக்
ெகாண் க்க	 ம்.	 தா ம்	 ெசய்வ 	 கள்ளத்தனம்,	 உடல்	 வணிகம்,
வன் ைற,	 சாத்தானின்	 ெசயல்கள்	 என்ெறல்லாம்	 இவர்க க்
ைறந்தள க்ேக ம்	 ரிதல்	 ஏற்ப மானால்,	இவர்களால்	 நிம்மதியாக	வாழ
யா .	

தலித்	 மக்கைள ம்,	 ெபண்கைள ம்	இன்ைறய	 ச கக்	 கட்டைமப்பின்	 ெவளியில்
ைவத் ப்	 பார்க்க	 யா .	இவர்கள்	இல்லாமல்	இன்ைறய	 ச கத்தில்	 உற்பத்தி
இல்ைல	 /	 ம 	 உற்பத்தி	 இல்ைல.	 இவர்களின்	 உைழப் 	 இன்ைறய	 ச கத்தில்
நைடெப ம்	ஆதிக்கங்கள்	 தலிய	அைனத்திற் ம்	 ேதைவப்ப கிற .	இவர்கள்
அதிக	 அளவில்	 ரண்டப்ப கிறார்கள்;	 ஒ க்கப்ப கிறார்கள்.	 இவர்க க்கான
மனித	 உரிைமகள்	 ட	 ம க்கப்ப கின்றன.	 மனிதத்	 தரத்திலி ந் 	 இவர்கள்
கீழ்நிைலக் த்	 தள்ளப்பட் க்கிறார்கள்.	 இவர்கைள	 ற்றாக	 ஒ க்கி	 விட்
இந்தச்	 ச கம்	 வாழ	 யா .	 இவர்கைள	 மனேநாயாளிகள்	 என்
ெசால்வதற்கில்ைல.	 இவர்கள்	 ெசய்வ 	 பாலியல்	 ெதாழில்	 இல்ைல.	 இவர்கள்
சிைறகளில்	அைடக்கப்படவில்ைல.	

அதிகளவில்	 ெசால்வெதன்றால்,	 ச கத்தின்	 ஓரத்திற் 	 இவர்கள்	 ெதாடர்ந்
தள்ளப்ப கிறார்கள்.	 இவர்கைள	 இப்ப 	 எல்லாம்	 ற்றாக	 ஒ க்கி	 விட ம்

யா .	 இன்ைறய	 ச கத்தில்	 நைடெப ம்	 பல்ேவ 	 வைக	 உற்பத்திகளில்,
உழவர்கள்,	 ைகவிைனஞர்கள்	 தலியவர்கைள	 உள்ளடக்கிப்	 பார்க் ம்ெபா
இவர்கைள	விளிம் நிைல	மனிதர்கள்	என் 	ெசால்வ 	ெபா ந்தா .	தலித் கள்,
ெபண்கள்	என்பவர்கைள ம்,	உழவர்கள்,	ைகவிைனஞர்கைள ம்	ேசர்த் 	அ த்தள
மக்கள்	 என் 	 ெசால்வ தான்	 ெபா ந் ம்,	 பழங் 	 மக்கைள ம்	இவர்கேளா
ேசர்த் ச்	 ெசால்லலாம்.	 இந்திய	 ச கத்தில்	 மிக ம்	 பிற்ப த்தப்	 பட்டவர்களாக
இ ப்பவர்கைள ம்	இந்தப்	 பிரிவில்தான்	 ேசர்க்க	 ம்.	ெதாடர்ந் 	மாறி	வ ம்
உற்பத்தி	 ைற	காரணமாகப்	பாட்டாளி	மக்கள்	என் 	 ன் 	ெசால்லப்பட்டவர்க ள்
ஒ 	ெப ம்	ப தியினர்	இப்ெபா 	இந்தப்	பிரி க் ள்	வந் 	ேசர்கிறார்கள்.	

நவீனத்	 ெதாழில் ட்பங்கள்	 காரணமாக	 நகர்ப் றத் ப்	 பாட்டாளிகள்	 தவிர்க்க



யாமல்	 நாட் லி	 ெப ம்	 உைழப்பாளர்களாக	 மாறி	 வ கிறார்கள்.	 எனி ம்,
இவர்கள்	இல்லாம ம்	 யா .	இவ்	வைக	அ த்தள	மக்கள்	ெதா தியிலி ந் ம்
விளிம் 	 நிைலக் 	 தள்ளப்ப பவர்கள்	 உண் 	 என்பதில்	 அய்யமில்ைல.	 இதன்
காரணமாக	 அ த்தள	 மக்கள்	 அைனவைர ம்	 விளிம் நிைல	 மனிதர்கள்	 என்
ெபயரி வ 	 ெபா த்தமில்ைல.	 ச கக்	 கட்டைமப் க் 	 ெவளியில்	 தள்ளப்பட்ட
விளிம் நிைல	 மனிதர்கள்,	 ச கத்தில்	 நைடெப ம்	 உற்பத்தியில்	 எந்தப்	 பங் ம்
வகிப்பதில்ைல	என் 	 வதில்	தவறில்ைல.	

�����	2

1.	 தலித்	 மக்களின்	 வி தைலக்கான	 இயக்கங்கைள	 நாம்	 வரேவற்கிேறாம்.
காலங்காலமாக	இவர்கள்	 மீ 	 திணிக்கப்பட்ட	 ெகா ைமகளின்	விைளவாக
மனிதத்	 தரத்தில்	 தாழ்ந்தி க்கிறார்கள்;	 தாழ்ந்தி க் மா
ைவக்கப்பட் க்கிறார்கள்.	இவர்க க் 	நில	உரிைம	இல்ைல;	நிர்வாகத்தில்
பங் 	 இல்ைல.	 நால்வ ண	 அைமப் க் 	 ெவளியில்	 இவர்கள்
ைவக்கப்பட்டார்கள்.	 மனிதர்களாகக்	 ட	 இவர்கள்	 க தப்படவில்ைல.
விலங் கைளப்	 ேபால்	 இவர்கள்	 க தப்பட்டனர்.	 உடைமயாளர்களின்
நிலங்களில்	 இவர்கள்	 இர 	 பகெலன் 	 பாராமல்	 உைழக்க	 ேவண் ம்.
கிராமத் க் 	 ெவளியில்	 ேசரிகளில்	 அமர்த்தப்பட்டார்கள்.	 சற் 	 எல்ைல
மீறினால்	 ட	 க ைமயாக	 தண் க்கப்பட்டார்கள்.	 இவர்க க் 	 கல்வி
தலிய	மனித	உரிைமகள்	ம க்கப்பட்டன.	ெப ந்	ெதய்வங்கள்	இவர்க க்

இல்ைல.	இவர்களின்	ெபண்கள்	எல்லா	வைககளி ம்	உடைமயாளர்க க் ச்
ேசைவ	 ரிய	 ேவண் ம்.	 கற் 	 என் 	இவர்கள்	 பார்க்கக்	 டா ;	 எனி ம்,
இவர்கள்	 உைழக்க	 ேவண் ம்.	 உற்பத்தி	 ெசய் 	 ெகா த் 	 விட் க்
ெகாஞ்சம்	ெபற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	

மனித	நாகரிகம்	என்ற	தளத்தில்	இவர்க க் 	வாழ் 	இல்ைல.	இன் 	இவர்கள்
மனித	 உரிைமக்காகப்	 ேபாரா கிறார்கள்.	 மனிதர்களாகத்	 தாங்கள்
மதிக்கப்படேவண் ம்	 என்பதற்காகப்	 ேபாரா கிறார்கள்.	 தங்கைள
அ ைமப்ப த்திய	 சாதி	 அைமப்ைப	 இவர்கள்	 ேகள்விக் ட்ப த் கிறார்கள்.
பிரம்மாவின்	 தைலயில்	 இ ந் 	 பார்ப்பனன்	 ேதான்றினான்	 என் 	 ெதாடங் கிற
கைத	 இவர்க க் 	 உடன்பா ல்ைல.	 சாதி	 அைமப்பில்	 தங்கைள	 அ மட்டத்தில்
ைவத்தி க்கிற	 இந் 	 மதம்	 இவர்க க் 	 உடன்பா ல்ைல.	 ச க	 உற்பத்தியில்
தங்க க் 	 உரிய	 பங்ைக	 இவர்கள்	 மீட் க்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 அர
அதிகாரத்தி ம்	 கல்வி	 தலிய	 நி வனங்களி ம்	 தங்க க் ரிய	 பங்
ேவண் ம்	 என் 	 ேபாரா கிறார்கள்.	 இவர்களின்	 ேபாராட்டங்கைள	 எவரா ம்
ம க்க	 யா .	 பல	 	 ஆண் களாக	 இவர்க க் 	 ம க்கப்பட்ட
வாய்ப் க்க க் 	இப்ெபா 	ஈ 	ெசய்தாக	 ேவண் ம்.	இவர்க க் ரிய	 பங்
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தந்திரம்	 பிரி படாத 	 என்ற	 மார்க்சின்	 ற்ைற	 இங் 	 நிைன ப த்திக்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இவர்கைள	அ ைமயாக	ைவத்தி க்கிற	ச கம்	நிம்மதியாக
இ க்க	 யா .	 இவர்கைள	 அ ைமயாக	 ைவத் க்	 ெகாண் க் ம்
ஆண்டான்கள்	தமக் ள் ம்	 தந்திரமாக	இ க்க	 யா .	எப்ெபா ம்	இந்த
ஆண்டான்கள்	தம்	ஆ தங்கைள	நம்பி,	அரைச	நம்பித்தான்	வாழ்ந்தாக	ேவண் ம்.
அ ைமகள்	 மனநிைறேவா 	 இவர்க க் ச்	 ேசவகம்	 ெசய்ய ம்	 யா .
எப்ெபா ம்	 உள்ளக்	 றேலா 	வா ம்	இந்த	அ ைமகள்	எந்தச்	சமயத்தி ம்
கலகத்தில்	ஈ படலாம்.	இதன்	காரணமாக ம்	ஆண்டான்கள்	நிம்மதியாக	இ க்க

யா .	பைன ம்	அதிகார ம்	மனிதப்	பண்ைப	அழிக் ம்.	அ ைமத்தனத்ைத
நிைல	 நி த் வதற்காக	 இவர்கள்	 ஆணவத்ேதா 	 திரிய	 ேவண் ம்.
அ ைமக க் ச்	 தந்திரம்	 த வதன்	 லேம	 இவர்க ம்	 மனிதர்களாக	 வாழ

ம்.	

காலங்காலமாக	 அ ைமத்தனத்தில்	 இ த்தப்பட்டவர்கள்	 இப்ெபா 	 வி தைல
ேவண் கிறார்கள்.	 இவர்கள்	 கிளர்ச்சி	 ெசய்ய	 ேவண் ம்	 என் 	 ம்
தைலவர்க ம்	 ேதான்றிவிட்டார்கள்.	 கலகத்திற் த்	 ண் ம்	 ைறயில்
இவர்க க் ச்	 சிலவற்ைற	 கற்பிக்கிறார்கள்.	 கலகம்	 ெசய்தால்தான்	 நியாயம்
பிறக் ம்	என்ப 	ஒ 	 ைர.	கலகம்	ெசய் ம்ேபா 	இ வைர	ஆண்டான்களாக
இ ந்தவர்கள்	 ரமாகேவ	 எதிர்விைன	 த வார்கள்.	 நிைறய	 இரத்தம்	 சிந்த
ேவண் யி க் ம்;	 ஒன்ைற	இழந் தான்	இன்ெனான்ைறப்	 ெபற	 ம்.	 கலகம்
ெசய்வெதன்ப 	ெவ ம்	கலகமாக,	கலவரங்களாக	மட் ேம	இ ந் விட	 யா .
இவர்கள்	உைழப்பாளிகள்.	

ச கத்தின்	உற்பத்தியில்	ெப ம்	ப திக் 	இவர்கள்தான்	காரணம்.	ச கத்திற்
இ வைர	 ேதைவ	 என் 	 க தப்பட்ட	 சில	 ேசைவகைள ம்	 இவர்கள்தான்
ெசய்கிறார்கள்.	ஆகேவ,	ச கத்தின்	கட்டைமப்பில்	இவர்கள்	தமக்கான	இ ப்ைப	/
இடத்ைதப்	ெபற	 ம்.	ச க	 நீதிக்கான	ேபாராட்டங்கள்	எவ்வள 	க ைமயாக
இ ந்தா ம்	 இவர்கள்	 ெவற்றி	 ெப வ 	 உ தி.	 ஒட் ெமாத்தமான	 ச கத்தின்
ஆேராக்கியத்திற் ம்	 இ 	 வழிவ க் ம்.	 சமத் வம்	 என்பதில்தான்	 மனிதச்
ச கம்	நிைலெப ம்.	சமத் வம்	நாளைடவில்	சமதர்மத்திற் ம்	வழி	அைமக் ம்.	

2.	 இந்த	 உண்ைமைய	 சித்தலிங்கய்யா	 அவர்கள்	 வ ேபால்	 ேவ 	 ஒ
வ வத்தி ம்	 ெசால்லலாம்.	 ச கக்	 கட்டைமப் 	 என்பதன்	 ஓரத்தில்
இ ந்தேபாதி ம்	 இவர்கள்	 உள்ேளதான்	 இ க்கிறார்கள்.	 ெவளியில்
இவர்கைள	எவரா ம்	தள்ளிவிட ம்	 யா .	ஏற்றத்தாழ்வான	ச கம்	என்ற
கட்டைமப்பின்	 ஒ 	 வத்தில்	 இவர்கள்	 இ க்கிறார்கள்.	 இன்ெனா

வத்தில்	 தலாளிகள்,	நிலக்கிழார்கள்,	அர 	அதிகாரிகள்	 தலியவர்கள்



இ க்கிறார்கள்.	காவல் ைற,	இரா வம்	என் 	எத்தைனேயா	ஏற்பா கைள
இவர்கள்	 ைவத் க்	 ெகாண் க்கிறார்கள்.	 கல்வி	 நி வனங்கள்,	 மத
நி வனங்கள்	 தலியைவ	இவர்க க் 	ஆதரவாக	இ க்கின்றன.	அதிகார
ைமயத்ைத	 தக்கைவத் க்	 ெகாள்வதற் 	 இவர்கள்	 சனநாயகம்	 தலிய
நைட ைறகைள ம்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்கிறார்கள்.	

அதிகார	 ைமயத்ைத	 இவர்கள்	 விட் க்	 ெகா க்கமாட்டார்கள்.
அண்ைமக்காலத்தில்	கம் னிஸ்ட்	கட்சிகள்	 உட்பட	 பல்ேவ 	கட்சிக ம்	அதிகார
ைமயத்ேதா 	 இைணந்தி க்கிறார்கள்.	 அதிகாரத்ைதப்	 பகிர்ந் 	 ெகாள் ம்
இந்தக்	 கட்சிகள்	 தலித்	 மக்கைள ம்	 தங்கேளா 	 ேசர்த் க்ெகாள்ளேவ	 யற்சி
ெசய்கிறார்கள்.	இவர்கள்	பத்திரமாக	வாழ	ேவண் ம்,	 ேம ம்,	ேம ம்	வாழ்க்ைக
வசதிகைளப்	 ெப க்கிக்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 ேதசேம	 இவர்கைளத்	 தாங்க
ேவண் ம்.	 தலித்	 மக்கள்	 இ ந்தால்	 மட் ேம	 ேதசம்	 அைமதியாக	 இ க் ம்,
பா காப்பாக	 இ க் ம்	 என் 	 இவர்கள்	 எத்தைனேயா	 மாையகைளப்
பரப் கிறார்கள்,	 பத்திரிைகயாளர்கள்,	 ப ப்பாளிகள்	 இவர்கேளா
ேசர்ந்தி க்கிறார்கள்.	

ந த்தர	 மக்கைள	இவர்கள்	வசப்ப த்திக்	 ெகாள்கிறார்கள்.	 ெதாழிற்சங்கங்கள்
இவர்கள்	 வசத்தில்	 இ க்கின்றன.	 சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்	 தலிய	 இன்ைறய
ேபாக் கள்	 இந்த	 ஆதிக்க	 ைமயத்ைத	 வ ப்ப த் கின்றன.	 ேமற்கத்தியரின்
லதன ம்	 நவீன	 அறிவியல்	 ெதாழில் ட்ப ம்	 இவர்க க் த்	 ேதைவ.

இதற்காகத்	 ேதசத்தின்	 இயற்ைக	 வளங்கள்	 தலியவற்ைற	 இவர்கள்
அன்னியரிடம்	ஒப்பைடக்கிறார்கள்.	இயற்ைக	வளங்கைள	இழந் விட் 	உைழக் ம்
மக்கள்	தமக்கான	வாழ்ைவப்	ெபற	 யா .	நவீனத்	ெதாழில்கள்	ெப ம்	அேத
ேவகத்தில்	 பாட்டாளி	 மக்க ம்	 ெதாழிற்சாைலகளிலி ந்
ெவளிேயற்றப்ப கிறார்கள்.	ைமயத்தில்	ஆதிக்கம்	அதிகரிக் ம்	அேத	விகிதத்தில்
உைழக் ம்	மக்களின்	 மீ 	 ரண்ட ம்	ஒ க் ைற ம்	அதிகரிக்கிற .	வ ைம,
ேநாய்ெநா கள்,	ேவைல	இல்லாத்	திண்டாட்டம்	 தலியவற்றால்	உைழக் ம்	மக்கள்
ன் கிறார்கள்;	தற்ெகாைலக ம்,	மனேநாய்க ம்	அதிகரிக்கின்றன.	

காவல் ைற	 தலியைவ	 தலாக	 வ ப்ெப கின்றன;	 ேபாராட்டங்கள்
ஒ க்கப்ப கின்றன.	ஆதிக்க	 ைமயத்திற்ெகதிராகக்	 கலவரம்	 ெசய்ய	 யா
ஒ க்கி	 ஆகேவண் ம்.	 அப்ெபா தான்	 ஆதிக்க	 ைமயத்தில்	 இ க்கிறவர்
பத்திரமாக	இ க்க ம்.	

இந்த	 நிைலைய	 நாம்	 ஏற்க	 யா .	 உயிைரக்	 ெகா த்ேத ம்	 ேபாரா யாக
ேவண் ம்.	வரலாற்ைற	நாம்	வசப்ப த்த	ேவண் ம்.	இந்தத்	ேதசம்	எங்க ைடய
என் 	ெசால்லி,	 மீட்டாக	ேவண் ம்.	தம்	ேதைவக க் 	ஒத்த	 ைறயில்	நம்ைமப்
பயிற் வித்த	 அவர்களின்	 கல்வி	 ைற	 தலியவற்ைற	 நாம்	 உதறிக்	 ெகாள்ள



ேவண் ம்.	 அவர்கள்	 நமக் ள்	 திணித்த ,	 அவர்களின்	 ஆதிக்கத்திற் த்
ேதைவயான	 பண்பா .	 இைத	 ஏற் க்	 ெகாண்டதன்	 லம்	 நம்ைம	 நாேம
அ வ ப் க் 	 உள்ளாக்கிக்	 ெகாண்ேடாம்.	 அவர்களின்	 ேவளாண்ைம	 ைற
நமக் த்	 ேதைவ	 இல்ைல.	 அவர்களின்	 கர்வியம்	 நமக் 	 உடன்பா ல்ைல.
இனி ம்	நாம்	அவர்க க் 	அ ைமகளாக	இ க்க	 யா .	அவர்களிடமி ந்
ேதசத்ைத,	வரலாற்ைற,	நம்ைம	வி வித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	ைமயத்ைத	நாம்
ைகப்பற்ற	 ேவண் ம்.	 இன்ெனா 	 ஆதிக்கத்ைத	 ஏற்ப த் வதற்காக	 அல்ல.
ஆதிக்கங்க க் த்	 ேதைவ	இல்லாத	ஒ 	 ெபா ளியைல,	அரசியைல,	 பண்பா
தலியவற்ைற	 நம்மால்	 அைமக்க	 ம்.	 நம்மால்	 ேசர்ந் 	 உைழக்க	 ம்.

விைளைவப்	பகிர்ந் 	ெகாள்ள	 ம்.	எளிய	வாழ்க்ைக	நமக் ப்	ேபா ம்.	நவீனத்
ெதாழில் ட்பங்கைள	 அேத	 வ வத்தில்	 ைவத் க்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்	 என்ப
இல்ைல.	 இயற்ைகைய,	 உயிரினங்கைள	 நம்மால்தான்	 பா காக்க	 ம்.
ஆதிக்கங்கள்	காலங்காலமாகச்	ெசய் 	வந்த	அழி கைள	நம்மால்	ெமல்ல	ெமல்ல
மாற்ற	 ம்.	

அ த்தள	 மக்கள்	 என்பவர்கள்	 தான்	இந்தப்	 ேபாரில்	 ன்	 நிற்க	 ம்.	இந்தப்
ேபாரின்	 ேதைவையப்	 ரிந் 	 ெகாண்டவர்கள்	 என்ற	 ைறயில்	 ஒ 	 சில
ப ப்பாளிகள்	இவர்கேளா 	இ க்க	 ம்.	உழவர்கைள	 ன்னிைலப்ப த்தாமல்
இந்தப்	 ேபாரின்	 திைச	 வழிைய	 நம்மால்	 வ க்க	 யா .	 இன்ைறய	 ழலில்
ரண்ட க் ம்	 ஒ க் ைறக் ம்	 உச்சளவில்	 உள்ளானவர்கள்	 தலித் க ம்,

ெபண்க ம்	 என்பதில்	 அய்யமில்ைல.	 உழவர்கள்	 மற் ம்	 ைகவிைனஞர்கள்
என்பவர்களி ம்	 இவர்கேள	 ெப ம்ப தியினர்.	 இவர்களின்	 ேபாராட்டங்களின்
ெபா 	 ைமயங்கள்	 அதி ம்	 என்பதில்	 அய்யமில்ைல.	 காவல் ைறயி ள் ம்
இரா வத்தி ள் ம்	 பணி	 ரிபவர்களில்	 ெப ம்பாலாேனார்	 அ த்தள	 மக்கள்
என்பதில்	 அய்யமில்ைல.	 இன் ம்	 நாம்	 ேத ச்	 ெசன்றால்	 ச கத்தின்	 எல்லாக்
களங்களி ள் ம்	 நமக் ச்	 சாதகமானவர்கள்	 கிட் வார்கள்.	 ஓரத்தில்
ெதாடர்ந் 	இ க்க யா ;	ைமயத்ைத	ேநாக்கி	இயங்கியாக	ேவண் ம்.	

இப்ெபா 	ஒன்ைறச்	 ெசால்ல	 ம்.	 ேமட் க் யின க் 	 எதிராக	 நாங்கள்
கிளர்ந்ெத கிேறாம்	 என் 	 ெசால்லிக்	 ெகாண் ,	 நாங்கள்	 கள் ண்ேபாம்,
மாட் க்கறி	 தின்ேபாம்,	 கற்பில்	 எங்க க் 	 நம்பிக்ைக	 இல்ைல	 என்ெறல்லாம்
ஆரவாரம்	ெசய்வதற்கில்ைல.	இைதத்	தவெறன் ம்	ெசால்வதற்கில்ைல.	ஆனால்,
இவற்றில்	 அ ந்தி	 இ க்க	 யா .	 உயர்	 சாதி	 எைவெயல்லாம்	 நல்லெதன்
ெசால் கிறேதா	அைவ	எங்க க் த்	ேதைவ	இல்ைல	என்ற	ேபாக்கில்	இ ந் விட

யா .	 ச க	 வாழ்வின்	 அ மட்டத்தில்	 ெந ங்காலம்	 இ த்தப்பட்டதன்
விைளவாக	 சில	 பழக்கவழக்கங்க ம்,	 பண் க ம்	 தமக் ள்	 ந்தி க்க

ம்.	இவற்ைற ம்	நாம்	வாழ்வின்	இலட்சியங்களாக்க	 யா .	வாழ்வின்	இந்த
எல்ைலக் ள்ேளேய	நாம்	 டங்கிவிட	 யா .	



ச க	வாழ் க் 	ஆதாரமான	இயற்ைக	வளங்கைள	அன்னியர்	அகப்ப த் வைத,
மா ப த் வைத	 நாம்	 பார்த் க்	 ெகாண் க்க	 யா .	 அன்னியர்களின்
ஆதிக்கம்	 ெதாடர்ந் 	 அதிகரிக் ம்	 நிைலயில்	 உயர்	 சாதியின ம்	 பாதிப் க்
உள்ளாகட் ம்	 என் 	அைமதியாக	 நாம்	இ ந் விட ம்	 யா .	அன்னியர்கள்
நமக் 	 வி தைல	 தரப்	 ேபாவதில்ைல.	 அவர்க ம்	 நம்ைம	 அ ைமப்ப த்தேவ
ெசய்வார்கள்.	 நம்	 சக்திகள்	 ெதாடர்ந் 	 திர ம்ெபா 	 இனி ம்	 தம்
ஆதிக்கத்ைத	 நிைல	 நி த்திக்	 ெகாள்ள யா 	 என்ற	 நிைலயில்
அன்னியர்க க் 	 எதிராக	 ஆதிக்கவாதிகளில்	 ஒ 	 ப தியினர்	 நம்ேமா
ேசரத்தான்	 ெசய்வார்கள்.	 கலகம்	 ெசய்வதில்	 ெதாடங்கி	 அப் றம்	 கட் ப்பாடான
ைறயில்	 ரட்சிகரமான	ேபாராட்டங்களில்	ஈ பட்டால்	ஒழிய	நமக்கான	ேதசத்ைதப்

ெபற	 யா .	

3.	 இப்ெபா 	 கட் ைரயின்	 ெதாடக்கத்திற் ச்	 ெசல்ேவாம்.	 விளிம் நிைல
என் 	 ெதாடர்ந் 	 ேப வதில்	 ெபா ளில்ைல.	 சிைறக்ைகதிகள்	 கலவரம்
ெசய்யலாம்.	 மற்றவர்க ம்	 ெத க் 	 வரலாம்.	 இவர்களால்	 வரலாற்ைற
மாற்றி	 அைமக்க	 யா .	 ச கக்	 கட்டைமப்பின்	 ஓரத்திற்
ஒ க்கப்பட்டவர்கள்	 தம்ைமத்	 திரட் க்	 ெகாண் 	 ைமயம்	 ேநாக்கி	 நகர

ம்.	அ த்தள	மக்கள்	என்ற	 ைறயில்	உைழக் ம்	மக்கேளா 	இவர்கள்
தம்ைம	இனம்	 காண	 ம்.	அ த்தள	 மக்கள்	இல்லாமல்	இந்தச்	 ச கம்
இ வைர	 வாழவில்ைல.	 ச கக்	 கட்டைமப்பில்	 இ வைர	 ம க்கப்பட்ட
உரிைமகைள	 இவர்களால்	 மீட்க	 ம்.	 இவர்கள்	 ைனந் 	 பா பட்டால்
ச கத்தின்	கட்டைமப்ைபேய	மாற்றி	அைமக்க ம்	 ம்.	

உலகளவிலான	ஆதிக்க	ைமயங்கள்	ெதாடர்ந் 	தம்ைம	வ ப்ப த்திக்	ெகாண்
வ ம்	 நிைலயில்	 ச கத்தில்	 உைழக் ம்	 மக்கள்	 உட்பட	 ெப ம்ப தியினர்	 மீ
அ ைமத்தனத்ைத	அவர்கள்	திணிக்கிறார்கள்.	

இயற்ைக	 தலியவற்ைற	 நாசமாக் கிறார்கள்.	 இயற்ைகைய	 இனிேம ம்
அழி க் ட்ப த்த	 யா 	 என்ற	 ைறயில்	 இயற்ைக ம்	 இப்ெபா 	 கலகம்
ெசய்யத்	 ெதாடங்கியி க்கிற .	 ெகா ைமயான	 யல்	 காற் க்க ம்	 கடல்
ெகாந்தளிப் க ம்	 நில	 அதிர் க ம்	 தலாகி	 வ கின்றன.	 உயிரினங்கள்
ஒவ்ெவா 	 நா ம்	 அழிந் 	 வ கின்றன.	 இயற்ைகயின்	 சமநிைல
பாதிக்கப்பட்டதன்	 காரணமாகப்	 திய	 வைக	 ேநாய்கள்	 ெப கி	 வ கின்றன.
எல்லாத்	 ேதசங்களி ம்	 அர 	 பயங்கரவாதத்திற் 	 எதிராக,	 மக்கள்	 சார்பாக
பயங்கரவாதங்கள்	அதிகரிக்கின்றன.	விபத் க்கள்,	ேபாைத	ம ந் கள்,	ஆ தத்
தயாரிப் க்கள்	 ஆதிக்கவாதிகள்	 உட்பட	 எல்ேலாைர ம்	 க ைமயாகப்
பாதிக்கின்றன.	 உலக	 அளவில்	 ஒ 	 அவசர	 நிைல	 ேதான்றியி க்கிற .	 இேத
ேபாக் 	நீ க் மானால்	வரலாற்றின்	இ திக் 	மனித	ச கம்	ேபாய்ச்	ேச ம்.	



உலகளவில்	ஒ க் ைறக் 	உள்ளான	 ன்றாம்	உலகநாட் 	மக்கள்,	இப்ெபா
உலைகக்	 காப்பதற்கான	 கடைமகளில்	 ஈ பட	 ேவண் ம்.	அ த்தள	 மக்கள்	 என்ற
ைறயில்	 தலித் க ம்	 ெபண்க ம்	 இன் ம்	 பல ம்	 இந்தப்	 ேபாராட்டத்தில்

ஈ பட	ேவண் ம்.	சாதியிலி ந் 	வி தைல,	ஆண்	ஆதிக்கத்திலி ந் 	வி தைல
என்பைத	 நாம்	 ம ப்பதற்கில்ைல.	 இைவ	 ப திப்	 ேபாராட்டங்கள்.	 ைமயான
வி தைலப்	 ேபாராட்டத்ேதா 	 இைவ	 இைணக்கப்பட	 ேவண் ம்.	 சிற்சில
சந்தர்ப்பங்களில்	 இைவ	 தனித்	 தனிேய	 நைடெப வைத ம்	 நாம்	 ஏற்க	 ம்.
ஆனால்,	 ைமயான	 ேபாராட்டம்	 என்பதிலி ந் 	 இவர்கள்	 விலகி	 நிற்க

யா .	

ஆண்	 ஆதிக்கம்	 என்ப ம்	 ட	 ேதசத்தின்	 ெபா ளியல்	 தலிய
அைமப் க்கேளா 	 ெந க்கமான	 உற 	 உைடய .	 இயந்திரங்கைள,
ஆ தங்கைளக்	ைகயாள்பவர்கள்	ெப ம்பா ம்	ஆண்கள்.	

அர 	 அதிகாரத்தில்	 இ ப்பவர்கள்	 ஆண்கள்	 உடைமக க் 	 உரியவர்கள்
ஆண்கள்,	மதங்களி ள் ம்	ஆண்க க்ேக	 தலான	இடம்.	ஆண்	ஆதிக்கம்
என்ப 	 இந்த	 வைககளிெலல்லாம்	 ஆண்க க் ள்	 உைறந்தி க்கிற .
ச கத்தின்	 ெபா ளியல்	 தலிய	 அைமப் கைள	 மாற்றாமல்	 ஆண்
ஆதிக்கத்ைத ம்	 ற்றாக	 ஒழிக்க	 யா .	 இ க் ம்	 ெபா ளியல்
அைமப் க் ள்	 ெபண்கள்	 இடம்	 ெபற	 ம்	 என்ப 	 உண்ைமதான்.	 அப்ப
இடம்ெப ம்	 ெபா 	 இன்ைறய	 ெபா ளியல்	 அைமப்பின்	 ஆதிக்க
உணர் கைளத்தான்	 இந்தப்	 ெபண்க ம்	 உள்வாங்கிக்	 ெகாள்கிறார்கள்.
ச தாயத்தின்	 ெபா ளியல்	 அைமப்ைப	 மாற்றாமல்	 இதில்	 அகப்பட் ள்ள
மனிதர்கள்	வி தைல	ெப வ 	சாத்தியமில்ைல.	

ைமப்	பார்ைவக் 	இனி	இடம்	இல்ைல.	எல்லாவற்ைற ம்	உள்ளடக் வதாக	எந்த
ஒ 	 தத் வ ம்	 இ க்க	 யா .	 இனி	 ப திப்	 பார்ைவக்ேக	 இடம்	 உண் .
மார்க்சியம்	 ேதாற் விட்ட 	இப்ப 	எல்லாம்	இன் 	அறிவாளிகள்	என் 	தம்ைமக்
க திக்	 ெகாள்ேவார்	 ேப கிறார்கள்.	 வைக	 வைகயான	 தர்க்கங்கைள	 இவர்கள்
ன்	 ைவக்கிறார்கள்.	 மார்க்சியத்திற்ெகதிராகத்	 தலித்தியத்ைத ம்

ெபண்ணியத்ைத ம்	இவர்கள்	 ன்	 நி த் கிறார்கள்.	மனித க் ள்	ஒ 	 நான்
என்ப 	உண்ைம	இல்ைல.	மனிதன்	தனக் ள்	பல	நாள்களாகச்	சிைதந் விட்டான்.
இவ க் ள்	 ஒ ைம	 இல்ைல.	 இவ க் ள்	 ஒ ைம	 கா ம்	 மதவாதம்	 இனி
ெசல் ப யாகா .	வரலா ,	இலக்கியம்	 தலிய	அைனத் ேம	பிரதிகள்.	அவரவர்
தனித்தனிேய	 வாசித் க்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 மனித	 வி தைல	 என்ெறல்லாம்
இனி	ேப வதற்கில்ைல.	

அறம்,	 ஒ க்கம்,	 பண்பா 	 என்ெறல்லாம்	 இனி	 கட் ப்பா கள்	 ேதைவ	 இல்ைல.
மனிதன்	 எைத ம்	 ெசய்யலாம்,	 எப்ப ம்	 வாழலாம்.	 ஆண்கேளா 	 ஆண்க ம்



ெபண்கேளா 	ெபண்க ம்	 பாலியல்	 உற 	ெகாள்ளலாம்;	தி மணம்	ெசய்யலாம்;
ழந்ைதப்	ேபற் க் 	அவசியம்	இல்ைல.	இப்ப 	எல்லாம்	இன் 	நம்	அறிவாளிகள்

உைரயாடல்	நிகழ்த் கிறார்கள்.	

சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்	 என்ற	 பல	 ெபயர்களில்	 லதனம்	 உலகளவில்	 தன்ைனத்
திரட் க்	 ெகாண் க்கிற .	 ெவவ்ேவ 	 நா களி ள்ள	 லதனச்	 சக்திகள்
தமக் ள்	 ஒ ங்கிைணைவச்	 ெசய் ெகாள்கின்றன.	 தமக் ள்	 என்னதான்
ரண்பா கள்	 இ ந்தா ம்	 உலகளவிலான	 ரண்டைல	 இவர்கள்	 ணிந்

ெசய்கிறார்கள்.

	 ேதசங்களின்	 இைறயாண்ைமைய	 இவர்கள்	 ேகள்விக் ள்ளாக் கிறார்கள்.
உலகளவில்	 இயற்ைக	 எங்க க் ச்	 ெசாந்தம்;	 மனித	 உைழப் 	 எங்க க் ச்
ெசாந்தம்;	 அறி 	 எங்க க் ச்	 ெசாந்தம்	 என்ெறல்லாம்	 இவர்கள்	 பிரகடனம்
ெசய்கிறார்கள்.	 ேபார்	 ஆ தங்கள்	 உற்பத்திையக்	 ைறத் க்	 ெகாள்ளவில்ைல.
அேத	சமயம்	அறிைவ ம்	ஒ 	வலிைமமிக்க	ஆ தமாக	மாற் கிறார்கள்;	அறிைவ
வர்த்தகப்	 ெபா ளாக	 மாற் கிறார்கள்.	 இவர்களின்	ஆதிக்கங்க க் 	 எதிராக
மக்கள்	 திரளக்	 டா .	 அவர்கள்	 திரள்வைதத்	 த க்க	 ேவண் ம்.	 மக்களின்
அைமப் க்கைளச்	 சிைதக்க	 ேவண் ம்.	 மனித	 ஆ ைமையச்	 சிதற க்க
ேவண் ம்.	 ைம	 என் 	 இவர்கள்	 ேபசக் டா .	 உலைக	 மாற் வ 	 றித்
இவர்கள்	 சிந்திக்கக்	 டா .	 இவர்கைளத்	 தனியன்களாக்கி,	 கள்களாக்கி
காற்றில்	 பறக்கவிட	 ேவண் ம்.	 இப்ப ம்	 ஆதிக்க	 சக்திகள்	 ைனந்
ெசயல்ப கின்றன.	

மார்க்சியம்	 ேதாற் விட்ட 	 என் 	 இவர்கள்	 பிரகடனம்	 ெவளியி கிறார்கள்.
எல்லாவற்ைற ம்	 தன்னால்	 விளக்க ம்	 என் 	 மார்க்சியம்	 ஒ 	 காலத்தில்
உரிைம	 ெகாண்டா ய 	 உண்ைமதான்.	 ஆனால்,	 இன் வைர	 ேவ 	 எந்தக்
ேகாட்பாட்ைடக்	காட் ம்	வரலா ,	ெமய்யியல்,	ெபா ளியல்	 தலிய	பலவற்ைறக்

தலாக	 விளக் வ ம்	 மார்க்சியம்தான்.	 எந்தவைக	 ஆதிக்கத்ைத ம்
ஏற் க்ெகாள்வ 	 மார்க்சியமாக	 இ க்க	 யா .	 மார்க்சியத்தி ள் ம்
தலாளியம்	 தலிய	 ஆதிக்கங்கள்	 ைழந் 	 தங்கி	 இ ந்தன	 என்ப ம்

உண்ைமதான்.	 தனக் ள்ளி ந் ம்	 ஆதிக்கங்கைள	 கைளந் 	 ெகாள்கிற
மார்க்சியம்தான்	மனித க் 	வி தைல	தர	 ம்.	

சாதி	 ஆதிக்கம்,	 ஆண்	 ஆதிக்கம்	 தலியைவகைள ம்	 மார்க்சியம்	 ஏற்க
யா .	 உலகளவிலான	 மனித	 வி தைல	 றித் ம்	 நாம்	 சிந்திக்கத்தான்

ேவண் ம்.	 அ த்தள	 மக்களின்	 வி தைலயில்	 கவனம்	 ைவத் 	 நம்மால்	 ன்
ெசல்ல	 ம்.	தலித்	மற் ம்	ெபண்களின்	வி தைல	இல்லாமல்	மனித	வி தைல
சாத்தியமில்ைல.	 விளிம் நிைல	 என் 	 ஆர்ப்பரிப்பைத	 வி த் ,	 அ த்தள
மக்களின்	வி தைல	என் 	நிதானமாக	ஆனால்	 உ தியாக	 ன்	நகர்வ 	நம
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தமிழக	 வரலாற் ச்	 ழலில்	 கடந்த	 சில	 பத்தாண் களாகத்	 தலித்தியம்,
ெபண்ணியம்	 றித்த	 விவாதங்களில்	 சில	 ேபாக் கைள	 இங் த்	 ெதா த் ப்
பார்க்கலாம்.	 தலித்தியம்	 மற் ம்	 ெபண்ணியம்	 றித் ச்	 சரியான	 பார்ைவ	 ெபற
இத்தைகய	ஆய் 	பயன்ப ம்.	

1.	 1980	 -களின்	 இைடயில்	 ெபண்ணியம்	 மற் ம்	 தலித்தியம்	 றித்
நிறப்பிரிைக	நண்பர்கள்	ஒ 	ஆழமான	ெசால்லாடைல	ெதாடங்கி	ைவத்தனர்.
தலித்தியம்	 என் 	 அறியத்தக்கக்	 கள்	 ெபரியாைரக்	 காட் ம்
அம்ேபத்கர்	 இடத்தில்	 விரிவாக	 இ க்கின்றன	 என்பதில்	 அய்யமில்ைல.
அைதப்	 ேபாலேவ,	 ெபண்ணியம்	 என் 	 அறியத்தக்க	 சில	 கள்
அம்ேபத்கைர	காட் ம்	ெபரியாரிடத்தில்	 தலாக	இ க்கின்றன.

இந்தியாவில்	 மற் ம்	 உலக	 அளவில்	 மார்க்சியத் க் 	 ஏற்பட்ட	 பின்னைட கள்
றித்த	ஆய்வின்ேபா தான்	ெபண்ணிய ம்	 பிற 	தலித்திய ம்	 ன்னணிக்

வந்தனர்	பாட்டாளி	வர்க்கம்	தான்	வாக்களித்தப 	 ரட்சிகரமான	ச க	மாற்றத்ைத
ெசய் 	 க்க	இயலவில்ைல.	 பாட்டாளி	வர்க்கத்தின்	 மீ 	 	 கவனத்ைத ம்
வித்தி ந்த	 மார்க்சியர்,	 பாட்டாளி	 வர்க்கத்ைத	 காட் ம்	 தலான
ரண்ட க் ம்	ஒ க் ைறக் ம்	உள்ளாக்கப்பட் 	இ ந்த	ெபண்கைள ம்	தலித்

மக்கைள ம்	ஏன்	கவனிக்கவில்ைல	என்ற	 ேகள்வி	அ த்தமாக	எ ந்த .	ெபண்
வி தைலக் 	 வாய்ப்பில்ைல.	 மார்க்சிய க் ள் ம்	 உயர்சாதி	 மனப்பான்ைம
பதிந்தி ந்ததன்	 காரணமாகத்,	 தலித்	 மக்கைள	 மதிக்கவில்ைல.	 இவர்கைள
எல்லாம்	 றக்கணித் 	 விட் ச்	 ச க	 மாற்றம்	 என்பைத	 ெசய்வதற்கில்ைல.
மார்க்சிய ள் ம்	 தைலைமப்	 பீடத்தில்	 இ ந்தவர்கள்	 பார்ப்பனர்கள்.	 இதன்
காரணமாக	 மார்க்சியக்	 கட்சிக க் ள்	 பார்ப்பனியம்	 அ த்தம்	 ெபற்றி ந்த .
இதன்	 காரணமாக ம்	 ெபண்ணியத்ைத ம்	 தனித் 	 எைத ம்	 மார்க்சியத்திற்
ெவளியில்	தள்ளி	ைவத் ப்	பார்த்தார்கள்.

2.	 நிலைம	மாறி	இ க்கிற .	தலித் கைள ம்	ெபண்கைள ம்	உள்ளடக்கியதாக
தான்	 ச கம்	 மாற்றம்	 அைடய	 ம்.	 கட்சிக்காரர்கள்	 த மாறிக்
ெகாண் ந்த	 நிைலயில்	 கட்சிக் 	 ெவளியில்	 இ க்கிற	 மார்க்சியர்
ெபண்ணியம்,	 தலித்தியம்	 றித் 	 அக்கைறேயா 	 பார்த்த டன்
இவற் க் ச்	சார்பான	நிைலப்பா 	எ த்தனர்.	பார்ைவயில்	அ த்தம்	ெபற்ற
நிைலயில்	 மார்க்சியத்ைத	 ேகள்விக் 	 உள்ளாக்கிய	 ேதா 	 மார்க்சியத்திற்



ெவளியி ம்	ெசன்றனர்	பின்	நவீனத் வம்	என்ற	க த்தியல்	காரணமாக ம்
இப்ப 	 ேநர்ந்த 	என் 	ெசால்வதில்	தவ 	இல்ைல.	நிறப்பிரிைக	நண்பர்கள்
இப்ப 	 எல்லாம்	 ெசயல்பட்டதன்	 விைளவாகப்	 ெபண்ணிய ம்	 தலித்திய ம்
இலக்கியவாதிகள்	உட்பட	சிந்தைனயாளர்கள்	மற் ம்	கட்சி	சார்ந்த	எவரா ம்
றக்கணிக்க	 யாத	ேபாக் 	ஆகிவிட்ட .

ெபரியாைர	 ஒ 	 சமயம்	 ஒ க்கி	 ைவத்த	 நிறப்பிரிைக	 நண்பர்கள்	 பிற
அம்ேபத்க க் 	 நிகராக	 ெபரியாைர ம்	 ேமற்ேகாள்	 காட்டத்ெதாடங்கினர்.
எஸ்.வி.ஆைரப்	 ெபா த்தவைரத்	 ெதாடக்க	 காலம்	 தேல	 வ ப் 	 வாரி
உரிைமக்காகப்	 ெபரியார்	 ேபாரா யைத	 ஏராளமான	 ேமற்ேகாள்க டன்
ெமய்ப்பித்தார்.	தலித்	மக்க க் 	ஆதரவாக	ெபரியார்	எப்ெபா ம்	ெசயல்பட்டார்.
ெபா 	 உடைம	 /	 ரட்சிச்	 சார்ைப	 ெபரியார்	 ைகவிட்டார்	 என் 	 ெசால்லப்பட்ட
காலங்களி ம்	 ெவவ்ேவ 	 ெபயர்களில்	 /	 ெசாற்களில்	 ெபரியார்	 ரட்சிகரமான
ச க	 மாற்றம்	 றித் ப்	 ேபசிக்	 ெகாண் தான்	 இ ந்தார்.	ஆகேவ,	 ெபரியாைர
இந்தச்	சிக்கலிலி ந் 	ஒ க் வதில்	ெபா ளில்ைல.	

வர்க்கமா,	 சாதியா	 எதன்	அ ப்பைடயில்	இந்திய	 ச கத்ைத	மதிப்பிட	 ேவண் ம்
என்ற	 ைறயில்	 மார்க்சிய ம்	 திராவிட	 இயக்கத்தவ ம்	 க ைமயாக	 ேமாதிக்
ெகாண்டனர்.	 இன் ம் ட	 இந்த	 விவாதம்	 அ க்க 	 தைல	 க் வைதப்
பார்க்கிேறாம்.	 இதன்	 காரணமாகத்	 தமிழகச்	 ழலில்	 இைணந் 	 ெசயல்பட
ேவண் ய	 சக்திகள்	 தமக் ள்	 ரண்பட் 	 ேமா வதன்	 லம்	 தமிழ்	 மக்களின்
நலன்கள்	 ெதாடர்ந் 	 பின்னைட க் 	 உள்ளாவைத	 நாம்	 பார்த் 	 வ கிேறாம்.
இைடயில்	 ஒ 	 மாதிரியான	 சமரசத்ைத ம்	 சிலர்	 ெசய் 	 ைவத் ள்ளனர்.
வர்க்கத்தி ள் ம்	சாதியக்	 	இ க்கத்தான்	ெசய்கிற .	சாதி	அைமப் 	என்ற
ப ைறக் ள்	 வர்க்க	 ேவ பா க ம்	 இ க்கின்றன.	 இத்தைகய	 சமரசம்
ேதைவதான்	 என்றேபாதி ம்	 இைதச்	 சிலர்	 கைலத் ப்	 ேபா வதி ம்	 இன்பம்
காணத்தான்	ெசய்கின்றனர்.	

ெபரியாைர	 ன் 	 ஒ க்கிைவத்த 	 ேபால	 மார்க்சியர்	 இன் 	 ெசய்ய
யவில்ைல.	மார்க்சியக்	கட்சிகள்	சிலவற்றில்	ெபரியார்	உ தியாக	இடம்	ெபற ம்

ெசய்கிறார்.	 இத்தைகய	 மார்க்சிய	 கட்சிகளி ள்	 தலித்	 மக்க ம்	 உரிைமேயா
இடம்	ெப கின்றனர்.	வி தைல	என்ப 	சாதி	அளவில்	மட் ம்	தங்கிவிட	 யா
என்ற	 ரிதல்,	 வ கிற .	

3.	 இந்தச்	 சிக்கல்	 றித் 	 இன்ெனா 	 பார்ைவைய ம்	 இங் 	 ன்	 ைவப்ப
ெபா ந் ம்.	 மார்க்சியரின்	 வர்க்க	 ஆய்ெவன்ப ,	 எந்த	 ஒ 	 சிக்க ம்
எத்தைகய	 வரலா 	 மற் ம்	 ெபா ளியல்	 ழலில்	 ேதான் கிற ,	 வளர்ச்சி
ெப கிற 	 என்பைத	 ஆராய்வதாகத்தான்	 இ க்க	 ம்.	 இந்திய
ச கத்தில்	ேதான்றிய	சாதி	இன் 	வைர	எத்தைனேயா	வ வங்களில்	நிைல



ெப கிற .	இந்தியாவில்	சாதி	ஏன்,	எப்ப த்	ேதான்றிய .	யாரால்	யா ைடய
நலன்க க்காகச்	சாதி	அைமப் த்	ேதான்றிய 	/	ேதாற் விக்கப்பட்ட 	என்
ஆராய்வ 	 மார்க்சியரின்	 வர்க்க	 ஆய் ைற.	 பார்ப்பனர்தான்
ேதாற் வித்தனர்	என்ப 	ஒற்ைறப்	பரிமாண	விளக்கம்.	

அம்ேபத்கர்	அவர்களின்	ஆய் ப்ப ,	இந்திய	வரலாற்றில்	 ெந ங்காலம்	தமக் ள்
ரண்பட் ,	ேபாரிட் ப்	பிற 	இ 	சார்பின ம்	வ க் ன்றிய	நிைலயில்,	இனி ம்

இப்ப 	 ேமாதிக்	 ெகாண் ந்ேதாம்	 என்றால்,	 நம 	 வலிைம	 ன்றிய	 நிைலயில்,
நமக் க்	 கீழ்	 இ க் ம்	 சாதிகள்	 நம்ைம	 ஆதிக்கம்	 ெசய்வர்	 என் 	 க தி
பிராமண ம்,	சத்திரிய ம்	தமக் ள்	ைக	 ேகார்த் க்	ெகாண்டனர்.	இதன்	 பிற
இந்திய	வரலா 	இேத	கதியில்	ெசன்ற 	என்கிறார்	அம்ேபத்கர்.	

தனி	 உடைம ம்	அர 	அதிகார ம்	 பார்ப்பனியத்ேதா 	ைக	 ேகார்த் க்	ெகாண்ட
நிைலயில்தான்	இந்திய	வரலாற்றில்	இவர்கள்	ஆதிக்கம்	ெபற்றனர்.	அம்ேபத்கரின்
இந்த	 ஆய் 	 மார்க்சியத்திற் 	 ஒத்த	 ஆய் .	 இன் ம் ட	 சாதி ைறைய
தலாளியம்	 இப்ப த்தான்	 பயன்ப த் கிற 	 என்பைத	 நாம்	 பார்க்கிேறாம்.

இந் த் வம்	 என்ற	 மதவாத	அரசியைல	 ேவ 	 வைகயில்	 விளக்கேவ	 யா .
சாதி	 அைமப்ைப ம்	 ச கத்தின்	 ெபா ளியல்	 அைமப்ைப ம்	 ேவ 	 பிரித் ப்
பார்ப்பதற்கில்ைல.	ஆகேவ,	இங்ெகல்லாம்	சாதிதான்	அல்ல 	வர்க்கம்தான்	என்
ேப வதில்	ெபா ளில்ைல.	

ஆகேவ	 மார்க்சியத்ைத ம்	 ெபரியாரியத்ைத ம்	 ரண்ப த் வதி ம்	 ெபா ள்
இல்ைல	 என்ப 	 மட் மல்ல,	 இத்தைகய	 ரண்ப த்தல்	 எதிரிக க் ச்
சாதகமாகிவி ம்.	 ரண்ப த்திப்	 ேப பவர்க ம்	 தலாளியம்	 தலிய	ஆதிக்க
சக்திகளின்	 நலன்க க் 	 ஒத்த	 ைறயில்தான்	 ெசயல்ப கின்றனர்	 என்
ற ம்	 ம்.	 இவர்களால்	 மக்கள்	 வி தைல	 ெபற	 யா ;	 தலித்	 மக்கள்

வி தைல	ெபற	 யா .	

4.	 மார்க்சியம்	 ஏன்	 ெவற்றி	 ெபறவில்ைல	 என்பைத ம்	 இங் ச்	 க்கமாகப்
பார்த் க்	 ெகாள்ேவாம்.	 ெப ந்ெதாழி ம்	 ேசாசலிச ம்	 ஒத் ப்	 ேபாக

யா 	 என் 	 எங்கல்ஸ்	 றி	 இ க்கிறார்.	 ெப ந்ெதாழிைலப்	 ேபாலேவ
மாெப ம்	அரசைமப் ம்	ேசாசலிச ம்	ஒத் ப்	ேபாக	 யா .	ஏ கைணகள்
தலியவற்ேறா 	 ய	 இரா வ	 அைமப் ம்	 ேசாசலிச ம்	 ஒத் ப்	 ேபாக
யா .	 ெதாழிலாளர்கள்	 மற் ம்	 உழவர்கள்	 மீ 	 உச்சளவிலான

ரண்டைல ம்	 ஒ க் ைறைய ம்	 ெசயல்ப த்தினால்	 ஒழிய,	 மாெப ம்
ெதாழில்	 அைமப்ைப ம்	 அரசைமப்ைப ம்	 கட்ட	 யா .	 இப்ப த்தான்
தலாளியப்	 ேபாக்ைக	 உள்வாங்கிக்	 ெகாண்ட	 மார்க்சியம்	 ேசாவியத்

ஒன்றியத்தில்	 ெசயல்பட்ட ;	 இதன்	 காரணமாக	 மக்கள்	 மீ
அ ைமத்தனத்ைதத்	திணித்த .	



இந்தியாவி ள் ம்	 தலாளியத்ைத	 உள்வாங்கிக்	 ெகாண்ட	 மார்க்சியம்,
மக்க க் 	வி தைல	தராததில்	வியப்பில்ைல.	மிகக்	 ைறந்த	எண்ணிக்ைகயில்
இ க்கிற	 பாட்டாளி	 வர்க்கத்ைத	 தன்ைமப்ப த்தித்	 தலித்	 மக்கைள
உள்ளடக்கிய	 உழவர்	 மற் ம்	 ைகவிைனஞர்	 ச கத்ைத	 மார்க்சியர்	 ஓரத்திற்
ஒ க்கினர்.	இந்தியச்	ச கத்தின்	எத்தைனேயா	இயல் கைளப்	 றக்கணித்தனர்.
தலாளியத்ைத	 உள்வாங்கிக்	 ெகாண்ட	 மார்க்சியர்,	 ேமற்கத்திய

நாகரிகத்ைதத்தான்	 இங் ம்	 ன்	 மாதிரி	 ஆக்கினர்.	 இந்தியாவில்	 இல்லாத
“ேதசிய	 தலாளிகள்”	என்ற	தரகர்கேளா 	ஒத் ைழத்தனர்.	இப்ப 	எவ்வளேவா
ெசய்ததன்	 விைளவாக	 இங் 	 மார்க்சியம்,	 மக்களியமாகவில்ைல.	 தன்
பின்னைடவின்	 விைளவாக	 மார்க்சியம்	 இப்ெபா 	 ப்	 பாடங்கைளக்	 கற் க்
ெகாள்வைத	 நாம்	 வரேவற்கிேறாம்.	 மார்க்சியத்தின்	 உள் ைற	 ஆற்றல்கள்
ெபரியாரியம்,	தலித்தியம்,	ெபண்ணியம்	 தலியவற்ைற	உள்வாங்கிக்	ெகாள்வதன்
லம்	ேமம்ப ம்	என்பதி ம்	நாம்	உ தி	ெகாள்ள	 ம்.	

ஆதிக்கங்கேளா 	 மார்க்சியம்	 ஒத் ச்	 ெசல்ல	 யா .	 தனக் ள் ம்
பதிந்தி க்கிற	 ஆதிக்கப்	 ேபாக் கைள	 மார்க்சியத்தால்	 கைளந் 	 ெகாள்ள

ம்.	சாதி	ஆதிக்கத்திற் 	வசப்ப கிற	மார்க்சியம்,	மார்க்சியமாக ம்	இ க்க
யா .	மக்க க் 	வி தைல	 என்ற	 ேநாக்கில்	ெசயல்ப ம்	மார்க்சியம்	ஆண்

ஆதிக்கத்ைத	 ஒத் க்	 ெகாள்ள	 யா .	 இவ்வாெறல்லாம்	 ஆதிக்கங்கைளக்
கைளந் 	 ெகாண்ட	 மார்க்சியம்,	 இயற்ைகயின்	 உயிரினங்களின்	 அழி க் ம்
காரணமாக	இ க்க	 யா .	

5.	 இப்ெபா 	 ெபண்ணியம்	 றித் ச்	 சிலவற்ைறச்	 ெசால்லலாம்.	 ெபரியாரின்
ெபண்ணியப்	 பார்ைவைய	 நண்பர்கள்	 ெபரி ம்	 பாராட் கின்றனர்.	 ம்பம்
என்ற	 அைமப் 	 ெபண்ைண	 அ ைமப்ப த் கிற .	 ழந்ைதப்	 ேப
ெபண்ைண	அ ைமப்ப த் கிற .	வரலா 	ெதாடரேவண் ம்	என்பதற்காகப்
ெபண்	 ழந்ைத	 ெபற் க்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்	 என்ப 	 தவ .	 ஆ க் ப்
ெபண்	 அ ைம	 இல்ைல.	 தி மணம்	 ெசய் 	 ெகாள்வ ம்	 ெசய்யாமல்
இ ப்ப ம்	 ெபண்ணின்	 உரிைம.	 தாலி	 ெபண் க் 	 அ ைமயின்	 சின்னம்.
கற்ெபன்ப 	ஆண்	திணித்த	அ ைமத்தனத்தின்	ெவளிப்பா .	

இப்ப 	 எல்லாம்	 ெபரியார்	 தீவிரமாகப்	 ேபசினார்.	 ெபரியாைர	 ஒ 	 அராஜகவாதி
என் 	 மரியாைதேயா 	 ெசால்வ 	 த ம்.	 அர 	 என்ற	 அைமப்ைபச்	 ச கத்
தளத்திலி ந் 	 	 அளவில்	 ஒ க்கி	 ைவக்கிற	 அனார்க்சிசம்	 என்ற
ேமற்கத்தியப்	 பார்ைவ	 ெபரியா க் ள்	 இயல்பாக	 ெவளிப்ப கிற .	 கட ள்
இல்ைல,	 சாதி	 இல்ைல,	 மதம்	 இல்ைல	 என்ெறல்லாம்	 ேபசிய	 ெபரியார்,	 ேதசம்,
ெமாழி,	 இனம்	 தலிய	 எல்ைலக க் ள்	 மனிதன்	 அகப்பட	 ேவண் யதில்ைல
என்பதி ம்	 தீவிரமான	க த் 	ெகாண் ந்தார்.	தன்மானம்	என்ப 	ெபரியாரின்
ெமய்யியல்.	 ெபண் க் த்	 தன்மானம்	 என்ப 	 ஆண்	 ஆதிக்கத்திலி ந்



வி தைல	ெப வ .	ெதாழிலாளிக் த்	தன்மானம்	என்ப 	 தலாளியத்திலி ந்
வி தைல	 ெப வ .	 இப்ப 	 எல்லாவைகயி ம்	 வி தைல	 ெபற்ற	 மனித க் த்
ேதசம்	 இல்ைல,	 இனம்	 இல்ைல	 இப்ப த்தான்	 ெபரியாரின்	 சிந்தைன	 தீவிரமாக
இயங்கிய .	

மனித	ச கத்தின்	இ தி	இலக் 	என்ப 	இ வாகத்தான்	இ க்க ம்.	

இைடக்காலத்தில்	 எத்தைனேயா	 தடங்கல்கள்,	 தைடகள்,	 தத் வங்கள்,
அைமப் க்கள்	 தலியைவ.	இவற்ைறெயல்லாம்	 கடந்தாக	 ேவண் ம்.	இ தியில்
ெபண்	மனிதன்	அைடய	ேவண் ய	இலக்ைக	இைடக்காலத்தில்	சாதிக்க மா?
இப்ெபா ேத	 நாம்	 ம்பம்	 தலியவற்ைறத்	 தகர்த் க்	 ெகாள்ள	 மா?
இப்ெபா ேத	வரலாற் க் 	ெவளியில்	நம்மால்	இயங்க	 மா?	

ெபரியாரின்	ெபண்ணியத்ைத	இன்ைறய	ேநாக்கில்	தீவிரவாதப்	ெபண்ணியம்	என்
ற	 ம்.	 ஒ 	 சிலர்	 இைத	 இப்ெபா ேத	 ெசயல்ப த்த	 ைனயலாம்.

ெப ம்பாலாேனார்களால்	 இப்ெபா ைதக் 	 இ 	 சாத்தியம்	 இல்ைல.	 எனி ம்,
இ தி	 இலக்ைக	 மனத்தில்	 இ த்தி,	 இப்ேபாைதய	 ழலில்	 ெசயல்படத்தான்
ேவண் ம்.	இதற் ப்	ெபயர்	 சமரசம்	இல்ைல.	 சீர்	ெகட்ட	 தலாளிய ம்	இப்ப ச்
சில	 ண் தல்கைளப்	ெபண் க் ள்	ெச த்த	 ம்.	நாம்	கவனமாக	இ க்க
ேவண் ம்.	 ஜீலியன்	 கிறிஸ்தவா	அவர்களின்	 க த் ப்ப 	 ெபண்ணியம்	 என்ப ,
பைடப்பியக்கம்.	 எல்லா	 மனித க் ள் ம்	 ெசயல்ப வ 	இந்தப்	 பைடப்பியக்கம்.
தாய்ைம	என்ப ம்	க ைண	என்ப ம்	இதன்	 ேவ 	ெபயர்கள்.	இயற்ைக,	 உலைக
வாழ	 ைவப்ப 	 மற் ம்	 ப்பிப்ப 	 இந்தப்	 ெபண்ணியச்	 சக்தி.	 தமிழ்	 மரபில்
இதைனச்	 சக்தி	 என் 	 ெசால்வ 	 ெபா ந் ம்.	 இந்த	 ேநாக்கில்	 ெபண்ணியம்
றித்த	நம்	பார்ைவ	விரி 	ெபறேவண் ம்.	தலித்	மக்கள்	உள் ம்	இதன்	விரிைவ

நாம்	காண ம்.	

ேவசித்தனம்	இல்லாமல்	 தலாளியம்	ெசயல்பட	 யா .	ச கம்	 வைத ம்,
ஆண்கள்	 உட்பட	 எல்ேலாைர ம்	 ேவசித்தனத்திற் 	 உள்ளாக் வ 	 தலாளியம்.
கரத்தா ம்,	 க த்தா ம்	 உைழக் ம்	 எல்ேலா ம்	 தலாளியத்திற் 	 ேசவகம்
ெசய் ம்	 ைறயில்	 தம்	 உடல்	 உைழப்ைபக்	 ைறந்த	 லிக் 	 விற்க	 ேவண் ம்;
தன்மானம்	 தலியவற்ைற	இழக்க	 ேவண் ம்.	இப்ப 	இயங் வ 	 தலாளியம்.
இ 	 நமக் 	 உடன்பாடாக	 இ க்க	 யா .	 ெபண் ம்	 தன்ைன	 எதற்காக ம்
விற்க	 யா .	தலித் ம்	இப்ப த்	தன்ைன	இழக்க	 யா .	

இன் 	 உலக	 அளவில்	 ெசயல்ப கிற	 தலாளியம்,	 இயற்ைகைய
நாசமாக் வேதா ,	 உைழக் ம்	 மக்கள்	 அைனவைர ம்	 ச கத்தின்
தாழ்நிைலக் ள்	 தள் கிற .	 ெதாழிற்சாைலக்	 கழி கள்	 எங் ம்	 பரவி
வ கின்றன.	 ஆ க ம்	 கடல்க ம்	 சாக்கைடயாகின்றன.	 காற்றில்	 நஞ்



ஏ கிற .	 மனிதனிடமி ந் 	 அவன 	 உைழப் த்	 திறைன	 மட் மல்லாமல்,
தன்மானம்,	அறம்	 தலியவற்ைற ம்	ெவளிேயற் கிற 	இந்த	 தலாளியம்.	இந்
நிைலயில்	 நாம்	 என்ன	 பார்க்கிேறாம்.	 உைழக் ம்	 மக்கள்	 அைனவ ேம	 தலித்
நிைலக் 	 தாழ்த்தப்ப கின்றனர்.	 ந த்தர	 மக்களின்	 ெப ம்ப தியின க் ம்
நாளைடவில்	 இந்த	 நிைலதான்	 ேந ம்.	 இைத	 எல்ேலாரா ம்	 எளிதாகப்	 ரிந்
ெகாள்ள ம்	 ம்.	

இப்ெபா 	 உைழக் ம்	 மக்கள்	 தம்ைம	 ஆதிக்கங்க க் 	 எதிராக	 திரட் க்
ெகாள்ளத்தான்	ேவண் ம்.	வி தைலக் 	ேவ 	வழியில்ைல.	கைடசியாக	ஒன் .
தலித்	 மக்கள்	 தம்ைமத்	 தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்	 என் 	 க தேவண் யதில்ைல.
க ைமயாக	உைழப்பதில்	இவர்கள்	தளர்ச்சி	ெகாள்வ 	இல்ைல.	எளிய	வாழ்க்ைக
இவர்க க் ப்	 ேபா ம்.	 ன்பப்ப கிறவர்கள்தான்	 பிறர்	 ன்பங்கைளப்	 ரிந்
ெகாள்ள ம்.	 இதன்	 காரணமாக	 இவர்கள்	 பகிர்ந் 	 ெகாள்கிறார்கள்.
இவர்களிட ம்	கைதகள்	 உண் ,	கைலகள்	 உண் .	இவர்க க் ம்	ெதய்வங்கள்
உண் .	மனிதத்	தரத்திலி ந் 	வி படாதைவ	இவர்களின்	ெதய்வங்கள்.	இவர்கள்
ழக் ம்	 பைற,	 தாள	 கதிகளின்	 உச்சங்கைள	 எளிதாகத்	 ெதா கிற .	 தமிழில்

ெமாழி	 ெபயர்க்கப்பட்ட	 பிெரஞ் 	 நாவல்	 ஒன் 	 வ ேபால	 இவர்க க்
வான ம்	 மண் ேம	 ெதய்வங்கள்.	 மனிதப்	 பண்பின்	 சிகரங்கள்
இவர்க க் ள் ம்	இயங் கின்றன.	உழ த்	ெதாழிலின்	 ட்பங்கள்	இவர்க க்
இயல்பானைவ.	ைகவிைனகளில்	 ட்பங்கள்	இவர்களிடம்	அற் தங்களாகக்	
உள்ளன	மனிதத்	தரத்தின்	உச்சங்கள்	இவர்க க் ம்	உரியைவ.	இவர்கள்	நிமிர்ந்
நின்றால்	இவர்களிடமி ந் 	 மாெப ம்	 சக்திகள்	 ெவளிப்ப ம்.	 மனித	 வி தைல
இவர்கள்	 லம்	சாத்தியப்ப ம்.
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தமிழ்த்	 ேதசியம்	 என்ற	 அரசியலில்	 தலித்தியம்	 மற் ம்	 ெபண்ணியத்தின்
நிைலப்பா 	 றித் ச்	 சிலவற்ைற	 ெசால்ல	 ேவண் ம்.	 தமிழகத்தில்	 தலித்தியம்
றித் ப்	ேப ம்	அவர்களில்	ஒ 	ப தியினர்,	தமிழ்த்	 ேதசியம்	என்ற	அரசியைல

ஏற்பதில்ைல.	 தமிழர்கள்	 என்ப 	 உயர்சாதி	 இந் க்கைளத்தான்	 றிக்கிற .
றிப்பாக	 ேவளாளர்கள்	 மற் ம்	 தலியார்களின்	 அரசியல்	 ரலாக	 தமிழ்த்

ேதசியம்	 அைமகிற 	 தலித்	 மக்கைள	 அ ைமப்ப த் கிற	 அரசியலின்
ெதாடர்ச்சிதான்	தமிழ்த்	ேதசியம்	இப்ப 	இவர்கள்	விவாதிக்கிறார்கள்.

உலகம்	 வதி ம்	 ேதசிய	 இன	 வி தைலக்கான	 ேபாராட்டங்கள்	 அண்ைமக்
காலத்தில்	வ த் 	வ கின்றன.	எந்த	நாட் ள் ம்	ஒன் க் 	ேமற்பட்ட	ேதசிய
இனங்கள்	ஓர்	அரசின்	கீழ்	ஒத் 	வாழ	 வதில்ைல.	ெப ம்பான்ைம	இனம்	ைமய
அரைசத்	தன்	பி யில்	ைவத் ள்ள .	 தலாளிகேளா 	ஒத் ைழக்க	ைமய	அர ,



ெதாழில்	 வளர்ச்சி	 என்ற	 ெபயரால்	 லதனத்ைதக்	 தலாக	 திரட் கிற .
ெப ம்பான்ைம	இன	மக்கைள	மட் மல்லாமல்	இன்ெனா 	இனத்ைத	சி பான்ைம
இனம்	 என் 	 றிப்பிட் 	 அதன்	 ஆட்சி	 உரிைம,	 ெபா ளியல்	 உரிைம
தலியவற்ைறக்	 கட் ப்ப த் வேதா 	 அதன்மீ 	 தலான	 ரண்டைலத்

திணிக்கிற 	அன்னிய	 நி வனங்களின்	ஊ வைலத்	ெதாடர்ந் ,	ைமய	அர
தன்ைன	 ேம ம்	 வ ப்ப த்திக்	 ெகாள்கிற .	 இதன்	 விைளவாக,	 ஒ க்கப்பட்ட
ேதசிய	இனம்	தனக்ெகன	தனிநா 	ேகாரிப்	ேபாராட்டத்தில்	ஈ ப கிற .

இயற்ைக	 வளங்கள்	 ெதாடர்ந் 	 அளிக்கப்ப வைத	 ஒப் க்	 ெகாள்ள	 யா .
தன 	ெமாழி,	பண்பா 	 தலியவற்ைற	இழந் 	ஒ 	ேதசிய	இனம்	வாழ	 யா .
இைறயாண்ைம	 என்ப 	 இ தியில்	 மக்களிடம்தான்	 இ க்கிற 	 இைத	 மீட்
ெகாள்வதற்காக	 நடத் ம்	 ேபாராட்டம்	 னிதமான 	 என்பதில்	 அய்யமில்ைல.
இந்தியாவி ம்	 இ தான்	 நைடெப கிற .	 தமிழ்த்	 ேதசிய	 இனம்	 இப்ெபா
வி தைல	 ேகா கிற .	 ைமய	 அரசில்	 சரியான	 ேகாட்பாட் 	 அ ப்பைடயில்
அைமந்த	 ட்டாட்சிக் 	 வழி	 இல்ைல.	 நா க் 	 நாள்	 மாநில	 அரசின்
அதிகாரங்க ம்	 பறி	 ேபாகின்றன.	 மாநில	 அரசி ள்ள	 ஆ ம்கட்சி ம்	 ைமய
அரேசா 	 ஒத் ைழக் ம்	 ைறயில்	 தமிழ்	 மக்களின்	 நலன்கைள	 அன்னியச்
சக்திக க் 	விட் த்	த கிற .	

மார்வா கள்	தமிழகத்தின்	ெதாழில்	வளங்கைளத்	ெதாடர்ந் 	ைகப்பற் கின்றனர்.
ஏற் மதிையப்	ெப க் வ 	என்ற	ெபயரால்,	ேதால்	பதனி ம்	ெதாழிற்சாைலக ம்
சாயப்பட்டைறக ம்	 இறால்	 பண்ைணக ம்	 தமிழகத்தின்	 நீர்வளம்,	 நிலவளம்
தலியவற்ைறத்	ெதாடர்ந் 	நஞ்சாக் கின்றன.	எதிர்காலத்தில்	தமிழகேம	ெப ம்

அச் த்த க் ள்ளா ம்.	இன் ம்	எத்தைனேயா	காரணங்கள்.	தமிழ்	நிலத்ைத
இத்தைகய	அழி களிலி ந் 	மீட்டாக	ேவண் ம்.	தமிழகத்ைதச்	 ரண் வேதா
ஒ க் ைறக் 	 உள்ளாக் ம்	 உள்நா 	 மற் ம்	 அயல்நாட் 	 எதிரிகளிடமி ந்
தமிழ்நாட்ைட	 வி வித்தாக	 ேவண் ம்.	 இந்த	 ேநாக்கில்தான்,	 தமிழ்த்	 ேதசியம்
என்ற	அரசியல்	இங் 	ேதைவப்ப கிற .	

ேவந்தர்கள்	 தலியவர்களின்	ஆட்சிப்	 ெப ைம,	 பைடெய ப் 	 தலியவற்ைற
எல்லாம்	 ேபசி	ஆட்சி	அதிகாரத்ைத	 ைகப்பற்றியவர்களின்	ஆதிக்க	 மர 	 நமக்
உடன்பா 	இல்ைல.	 தமிழ்	இலக்கியம்,	 வரலா 	 தலியவற்றி ள்	 காலந்ேதா ம்
இயங்கி	வ கிற	வி தைல	 மரைப	இன் 	 நாம்	வளர்த்ெத க்க	வி ம் கிேறாம்.
வள் வரின்	ஒப் ர ,	 சித்தர்	இலக்கியம்	 தலியவற்றின்	வழிேய	ெவளிப்ப கிற
சமத் வம்	 /	 சமதர்மம்	 இன் 	 நமக் த்	 ேதைவ.	 இந்த	 மர ,	 ஆதிக்க	 மர க்
எதிரான .	இ 	மக்கட்	சார் ைடய .	உழவர்	ச கத்திலி ந் 	கிைளத்ெத ந்த
இந்த	 மர .	ஆதிக்கத்திற் 	 எதிரான 	இந்த	 மர 	 என்ற	 ைறயில்	ெபண்கைள
மட் மல்லாமல்	தலித்	மக்கைள ம்	சமத் வம்	 ேநாக்கி	ஊக் விப்ப 	இந்த	மர .
ஆதிப்	ெபா ைமச்	ச கத்திலி ந் 	ெதாடர்ந் 	வ வ 	இந்த	மர .	



வள்ளலார்,	ெபரியார்	 தலியவர்க க் ள்	வந் 	ேசர்ந்த 	இந்த	மர தான்.	இந்த
மரைப	 இன்ைறய	 ேநாக்கில்	 ேம ம்	 ேம ம்	 திறனாய் க் 	 உட்ப த்தி	 இைத
வளர்த்ெத க்க	 ேவண் ய 	 நம்	 கடைம.	 இைதத்தான்	 தமிழ்	 மர 	 என்

கிேறாம்.	இங் 	தமிழர்கள்	 என் 	 ட் ம்	ெபா 	ஆதிக்கவாதிகைள	 நாம்
இங் 	 விலக்கி	ைவக்கிேறாம்.	அவர்க க் 	 தலாளியம்	 தலிய	ஆக்கங்கள்
ேதைவ;	ஆங்கிலம்	அவர்க க் த்	ேதைவ;	ஊழ ம்	அதிகார ம்	ேதைவ.	நமக்
நீர்	ேவண் ம்,	நிலம்	ேவண் ம்,	இயற்ைக	ேவண் ம்,	தமிழ்	ேவண் ம்,	மக்களியம்
ேவண் ம்,	வி தைல	ேவண் ம்.	

	 தமிழ்த்	 ேதசியம்	 என்ற	 வி தைலக்கான	 அரசிய க் ள்	 தலித்	 மக்கள்
உரிைமேயா 	 இைணய	 ம்.	 அன்னிய	 நி வனங்களின்	 ஊ வேலா ,
ெதாடர்ந் 	 ெப கி	 வ கிற	 ஆதிக்க	 அரசியல்	 தமிழ்	 மக்கைள	 ேம ம்	 ேம ம்
அ ைமப்ப த் ம்.	

தலித்	 மக்கள்	 மற் ம்	 ெபண்கள்	 மீ 	 தலான	 கரண்டைல ம்
ஒ க் ைறைய ம்	ேம ம்	ேம ம்	திணிக் ம்.	இைதப்	 ரிந் 	ெகாள் ம்	தலித்
இயக்கங்கள்	 தமிழ்த்	 ேதசிய	 அரசியைல	 உவந் 	 ஏற்க	 ம்.	 இதில்
பார்ப்பனியத்திற் 	இடம்	இல்ைல.	நில	உடைமயாளர்க க் ம்	 தலாளிக க் ம்
இடமில்ைல.	ஊழல்	அரசிய க் ம்	இங் 	இடமில்ைல.	

3.	 வரலாற்ைறச்	சற் 	நாம்	தி ம்பிப்	பார்க்க	ேவண் ம்,	சிங்கள	இரா வத்தின்
தாக் தல்	 ெதாடங்கிய	 காலச்	 ழலில	் தமிழ்	 இயக்கப்	 ேபாராளிகள்
தங்கேளா 	 ஒத் ைழக் மா 	 அங்கி ந்த	 தலித்	 மக்கைளக்	 ேகட் க்
ெகாண்டனர்.	சிங்களப்	பைட	ேதாற்க க்கப்பட்ட	பிற 	எங்க க் 	நிலத்தில்
உரிைம	 த வீர்களா?	 எங்கைள	 உங்கேளா 	 சமமாக	 நடத் வீர்களா
என்ெறல்லாம்	 தலித்	 மக்கள்	 நியாயமாகேவ	 ேகட்டனர்.	 ேபார்	 யட் ம்
என்றார்கள்	 தமிழ்	 அரசியல்வாதிகள்.	 பிற 	 என்ன	 ேநர்ந்த 	 ஊ க் ள்
ைழந்த	 சிங்களப்பைட	 எல்ேலாைர ம்	 ெகான்ற .	 ஊைர	 விட் த்
ரத்திய .	ேடனியல்	நாவல்	இத்தைகய	சித்தரிப்ைபத்	த கிற .	

ஈ.	 ேவ.	 ரா.	 காங்கிரஸ்	 கட்சியிலி ந் 	 ெவளிேயறி,	 காங்கிரஸுக் 	 எதிராக ம்
காந்திக் 	 எதிராக ம்	 பார்ப்பனியத்திற் 	 எதிராக ம்	 ேபாரா னார்.
ஆங்கிேலய க் 	 எதிரான	 வி தைலப்	 ேபாராட்டத்திலி ந் 	 விலகினார்.
அவ க்கான	 நியாயங்கைள	 நாம்	 ம ப்பதற்கில்ைல.	 வ ப் வாரி	 உரிைமைய
காங்கிரஸ்	 ஒப் க்	 ெகாள் ம்	 என்றால்	 அவர்கேளா 	 இைணந் 	 தான	் ேபாராட

ம்	என் 	ெபரியார்	ஒ 	சமயம்	 றினார்.	இப்ப 	நைடெபற்றி க்க	ேவண் ம்.	

1942	 –	 வாக்கில்	 இட்லரின்	 நாசிப்பைட	 இரஷ்யாவின	் மீ 	 ேபார்	 ெதா த்த
நிைலயில்,	 இந்தியாவில்	 உள்ள	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சியினர்	 இனி	 ேமற்ெகாண்



இந்தியாவில்	 பிரிட் ஸாேரா 	 ஒத் ைழக்க	 ேவண் ம்	 என் 	 	 ெசய்தனர்.
வி தைல	 இயக்கத்திற் 	 எதிராக ம்	 ெசயல்பட	 ைனந்தனர்.	 இப்ப
ேநர்ந்தி க்கக்	 டா .	

இ ேபான்ற	 ஒ 	 தவற்ைற	 இன்ைறய	 ழலில்	 தலித்	 மக்கள்	 ெசய்யக் டா .
மஞ் ரியாவின்	 ேமல	் பைடெய த் 	 அைத	 ஜப்பானியப்	 பைட	 ஆக்கிரமித் க்
ெகாண்டேபா 	 மாேவாவின	்அரசியல்	 ெசயல்பா 	இங் 	 நிைன 	 றத்தக்க .
சியாங்ேக	 ேஷக் டன்	ைக	 ேகார்த் க்	ெகாண் 	ஜப்பானியப்	 பைடகைள	மாேவா
விரட் னார்.	இப்ப 	 ெசயல்ப வ தான	் சரியான	அரசியலாக	அைம ம்.	 தமிழ்த்
ேதசியம்	 என்ற	 அரசியலில்	 தலித்	 மக்கள்	 தமக்கான	 இடத்ைதப்	 ெபற	 ைனய
ேவண் ம்.	தமிழக	அரசியல்	தற்ெபா 	வைக,	வைகயான	சிக்கல்கேளா தான்
நைடெப கிற .	தலித்	மக்களின	்வி தைல	இயக்கத்ைதச்	சாதியப்	ேபாராட்டமாக
இனி	 ைறக்க	 யா .	தலித்	மக்கள்	எ ச்சி	ெபற் 	வ கின்றனர்.	அவர்கைள
இனி	யாரா ம்	ஒ க்க	 யா .	தமிழ்	நிலம்	என் ம்	இயற்ைக	என் ம்	சமத் வம்
என் ம்	 இவர்களால்	 ேபாராட	 ம்.	 சமத் வத்திற் 	 மட் மல்லாமல்,
சமதர்மத்திற்காக ம்	இவர்களால்தான்	 உயிைரக்	 ெகா த் 	 உ தியாகப்	 ேபாராட

ம்.	 மார்க்சிய	 ெலனினிய	 இயக்கத்திலி ந் 	 வந்தவர்கள்,	 தலித்
அைமப்பி ள்	 ெசயல்ப கிறார்கள்.	 இ 	 வரேவற்கத்தக்க	 ஒ 	 ேபாக் ;
தலித் கைள	 ன்	தள்ளி	விட் ,	மார்க்சியத்	தைலவர்கள்	பின்	இ ந் 	தம்ைமக்
காத் க்	ெகாண்டனர்	 என்ற	 ற்றச்சாட் ம்	 ன் 	 றப்பட்ட ,	 எல்லாவற்ைற ம்
நாம்	 நிைனவில்	 ைவத்தி க்கிேறாம்.	 நாம்	 ஏமா வதற் 	 இடமில்ைல.
தலித்தியேமா,	 ெபண்ணியேமா	 தனித்தி ந் 	 ேபாராட	 ெமன்றா ம்	 அ
தலாளிய	 எல்ைலையக்	 கடந் 	 ெசல்ல	 யா .	 மார்க்சியத்ேதா 	 இைவ

ைகேகார்த் க்	 ெகாள் ெமன்றால்	 தலாளியத்ைதக்	 கடந் 	 ெசல்ல	 ம்.
மார்க்சியமா,	இன்ெனான்றா	என் 	விவாதிப்பைத	விட	மக்கள்	வி தைல	நமக்
இன்றியைமயாத .	
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கைல	 என்ப 	 மனித க் 	ெவ ம்	அலங்காரமாக,	 ச்சாக,	 உத்தியாக	இல்ைல.
இப்ப க்	 கைலைய	அலங்காரமாகேவா,	 ேபாைதயாகேவா	 மாற் வ 	 தலாளியப்
பார்ைவ.	 ஓய் 	 இ க்கிற 	 அதனால்	 கைலஞன்	 பைடக்கிறான்	 என்ப ம்
இவ்வைகப்	பார்ைவ.	உைழப்பிலி ந் 	மனிதன்	ேதான்றினான்	என்ப 	மனிதைனப்
பற்றிய	அரிச் வ ப்	 பார்ைவ.	இதற் 	 ேம ம்	 ச கம்,	வரலா ,	ெமாழி,	 பண்பா
என்ெறல்லாம்	 ெசால்லித்தான்	 மனிதைன	 விளக்க	 ம்.	 றிப்பாக	 மனிதைன
அவன 	பைடப்பியக்கத்தின்	வழிேயதான்	சரியாக	விளக்க ம்.	

பைடப்பியக்கத்தின்	 ேபா தான்	 மனிதன்	 ன் 	 தன்ைன	 ஒ க் கிற	 ழலில்
இ ந் 	 வி பட் 	 ஒ 	 பாய்ச்சல்	 என்ற	 ைறயில்	 ன்	 ெசல்கிறான்.
இப்ெபா தான்	 தன்ைனப்பற்றி ம்	 திய	 பார்ைவ	 ெகாள் கிறான்.
பைடப்பியக்கத்தின்	 ேபா தான்	 மனிதன்	 உலகம்	 றித் ம்	 வரலா 	 றித் ம்
கைல	அல்ல 	இலக்கியம்	 றித் ேம	 திய	பார்ைவ	ெப கிறான்.	பாய்ச்சல்	பற்றி
மிகத்	 ல்லியமானப்	பார்ைவைய	மார்க்சீய	இயங்கியல்தான்	 ன்ைவக்கிற .	

கைல	என்ப 	வரலாற்றின்	வழிேய	மனித க் ள்	வந் 	ெசயற்ப கிற	ஒ 	ஆற்றல்.
ஒ 	 ேப ணர் .	 கைல	 என்ப 	 மனிதனின்	 உள் ப் ,	 உள்ளியக்கம்.	 பல ைற
அறி ம்	வாழ்வியல்	அ பவங்க ம்	மிக்கவ க் ள்	ேபரியக்கமாய்	ெவளிப்ப வ
இந்தக்	 கைல.	இந்தக்	 கைலஞனால்	 எ தாமல்	இைசக்காமல்	இ க்க	 யா .
பட் 	 இைழகைள	 உற்பத்தி	 ெசய்வதன்	 லம்	 தன்	 வாழ்ைவ	 நிைற 	 ெசய்
ெகாள்கிற	 பட் ப் 	 ேபான்றவன்	 இந்தக்	 கைலஞன்	 என்ப 	 மார்க்ஸ்	 தந்த
விளக்கம்.	 இம் ைறயில்	 தான்	 மில்டைன	 ஒ 	 ெப ங்கைலஞனாக	 மார்க்ஸ்
கண்டார்.	

ண்ணாம்ைப ம்	 மணைல ம்	 அைரத் க்	 காைர	 உற்பத்தி	 ெசய்வ 	 ஒ
கைலதான்.	 அய்யமில்ைல,	 ண்ணாம் ம்	 மண ம்	 ஓர்	 உயர்	 ெவப்பநிைலயில்
கண்ணா யாக	 மா கிற .	 கைலக் ள்	 நடக் ம்	 ேபரியக்கத்ைத	 இவ்வைகப்
பாய்ச்சல்	ெகாண் தான்	விளக்க ம்.	 ன்ன ம்	கைலதான்	என்ற	 ைறயில்
கட்சிக்காரர்கள்	 ன்ைவக் ம்	கைல	 உற்பத்திையப்	 ரிந் 	ெகாள்ளலாம்.	இந்தக்
கைலக் ள்	 தான்	 சித்தாந்தம்	 உள்	 வ கிற .	 பின்னதன்	 இயக்கம்
சித்தாந்தத்ைதக்	கடந் 	ெசல்கிற .	

அரசியல்	ெபா ளாதாரத்திற்கான	திறனாய் 	என்ற	 லின்	 ன் ைரயில்	மார்க்ஸ்
றிப்பி வைத	இங் 	 றேவண் ம்.	 ‘’ஒ 	 ச தாயத்தில்	 சில	 சந்தர்ப்பங்களில்

கைல	அைடந்தி க்கிற	உன்னதத்ைத	அந்த	ச தாயத்தின்	ெபா ளியல்	அ ப்பைட



ெகாண் 	 விளக்க	 யா .’’	 ஒ 	 நாற்காலி	 ேபான்ற	 ெபா ள்	 உற்பத்தியின்
விைலைய	 மதிப்பிட	 அதற் ள்	 ெசல் ம்	 ெதாழிலாளியின்	 உைழப் த்திறன்
ெகாண் 	 கணக்கிட	 ம்.	 உயர்வைகக்	 கைல	 ஒன்றி ள்	 தன்	 உயிைரச்
ெச த்தி	 கைலஞன்	 பைடக்கிறான்.	 இத்தைகயப்	 பைடப்ைப	 மதிப் க்	 ேகாட்பா
ெகாண் 	விளக்க	 யாெதன் ம்	மார்க்ஸ்	 றியி க்கிறார்.	

“நைட ம்	 நைடப்பழக்கம்”	 என்ப 	 தமிழ்ச்	 ெசய் ள்	 ஒன்றின்	 ற் .	 “எ தி
எ தித்தான்	 நான்	 எ த்தாளன்	 ஆேனன்”	 என் 	 ஒ ைற	 றினார்
ெஜயகாந்தன்	 பைடப்பியக்கம்	 எ த்தாளைன	 வசப்ப த்திக்	 ெகாள்கிற .
பைடப்பியக்கத்தின்ேபா 	 ஆழ்மனம்	 விழித் க்	 ெகாள்கிற .	 அவன்	 வழிேய
தன்ைன	ெவளிப்ப த் கிற 	என் 	 பைடப்பியக்கத்ைத	சிலர்	விளக்கி ள்ளனர்.
சாதாரண	 ஆலாபைனக் 	 இந்த	 விதி	 ெபா ந்தா .	 தி.	 ஜானகிராமனின்
ேமாக ள்ளில்	 வ ம்	 ரங்கண்ணாைவ	 இங் 	 நிைனத் க்	 ெகாள்ளலாம்.
ேபரிைசயில்	 தன்ைன	 கைரத் க்	 ெகாள்கிறார்	 ரங்கண்ணா.	 கண் க் த்
ெதரிகிற	ஒ 	 ள்ளியில்	ெதாடங் கிறார்	ஓவியர்.	பிற 	அந்த	ஒவியம்	கைலஞைன
உள்ளி த் க்	ெகாள்கிற .	அவ க் ள்ளி ந் 	 ன் 	அவர்	நிைனத் ம்	பாராத
ஓவியம்	என் 	திைரச்சீைலயில்	உ வாகிற .	

எல்லா	 மனித க் ள் ம்	 கைலஞன்	 இ க்கத்தான்	 ெசய்கிறான்.	 கைலஞன்
என்பவன்	 இல்லாமல்	 எந்த	 மனித ம்	 இல்ைல.	 விைளயாட் ன்ேபா 	 திய
பைடக்கிற	 ஒ 	 சி மிக் ள்	 இ ப்பவன்	 கைலஞன்.	 வீட்ைட	 அழகாக
ைவத் க்ெகாள் ம்	ஒ 	ெபண் க் ள் ம்	கைலஞன்	இ க்கிறான்.	சிக்கலான
கணக் 	ஒன்ைற	 சிரமத்ேதா 	ெசய் 	ஒ 	ஒளியின்	 பாய்ச்சைலப்	 ேபால	விைட
கண்டறி ம்ேபா 	 ஏற்படம்	 பரவசம்,	 கைலஞனின்	 பரவசம்.	 உழவ க் ள் ம்
ைகவிைனஞ க் ள் ம்	ெசய்வைத	தி ந்தச்	ெசய் ம்	கைலஞன்	இ க்கிறான்.
கைல	என்ப 	மனிதனின்	உள் ப் 	/	உள்ளியக்கம்.	

ழல்	 மனிதைன	 பாதிக்கிற 	 என்ப 	 உண்ைமயில்	ஒ பாதி.	 ழைல	 மனிதன்
பைடக்கிறான்	என்ப 	 உண்ைமயின்	ம பாதி.	இப்ப 	எ தியவர்	மார்க்ஸ்.	இந்தப்
பைடப் ச்	 ெசயைல	 நாம்	 விளக்கேவண் ம்.	 வர்க்கம்	 என் 	 ெசால்லி	 இதன்
இயக்கத்ைத	நாம்	விளக்க யா .	

வள் வ க் ள் ம்	 இளங்ேகாவிற் ள் ம்	 வணிக	 வர்க்கத்ைத	 கண் பி த்த
மார்க்சியர்	 வள் வனின்	 இலக்கியத்ைதேயா,	 இளங்ேகாவின்	 காவியத்ைதேயா
அவற்றி ள்	ெசயற்பட்ட	பைடப்பியக்கத்திலி ந் 	விளக்கத்தவறினர்.	கம்ப க்
ஓய் 	இ ந்த .	ெவண்ெணய்நல் ர்	சைடயன்	கம்பைன	உட்கார	ைவத் 	வி ந்
பைடத்தான்.	 ஆகேவ	 கம்பன்	 காவியம்	 இயற்றினான்	 என்ற	 விளக்கம்
மார்க்சியத்திற் 	மரியாைத	தராத	விளக்கம்.	அறிஞ ம்	 லவ ம்	ஆ ம்	வர்க்கச்
சார்பினர்	 என் 	 வைரயைறப்ப த்திய	 பின்னர்	 வள் வைனேயா,



இளங்ேகாைவேயா,	 கம்பைனேயா	 அவர்களால்	 எப்ப க்	 கண்டறிய	 ம்?
இன் வைர	 தமிழிலக்கியத்திற் ள்	 ெசயற்ப ம்	 ேபராற்றைல	 மார்க்சியர்	 எங்ேக
கண்டனர்?	

பீத்ேதாவனின்	 இைசயில்	 சில	 கணங்கேள ம்	 ெலனின்	 தன்ைன	 இழந்தார்.
தன்ைன	 இழக் ம்	 இந்த	 ேப ணர்ைவத்தான்	 பரவசம்	 என் 	 றிப்பி கிேறாம்.
(உணர்ச்சி	 என் 	 ெசால்லி	 இந்தப்	 ேப ணர்வின்	 ஆழத்ைத ம்	 ெசறிைவ ம்
ைறக்கக்	 டா ).	மனித க் 	வாய்ப்ப தான்	இந்தப்	ேப ணர் .	ஒ 	மலைர

உற் 	 பார்க் ம்ேபா 	 ஒ 	 கணம்	 மயங் கிேறாம்.	 அதாவ 	 இந்த	 கணத்தில்
நா ம்	 மல ம்	 ஒன்றாகிேறாம்.	 நம்	 ஆ ைமக் ள்	 இந்த	 மலர்	 கலந் விட்ட .
இப்ப த்தான்	 இயற்ைக	 நமக் ள்	 கலக்கிற .	 வான ம்	 பறைவ ம்	 நம்
ஆ ைமக் ள்	ெசன் 	நம்ைம	விரி ப த் கின்றன.	இப்ப த்தான்	நம்ைம	நாேம
ெபற்ேறாம்	நமக் ள்	ேந ம்	மாற்றத்ைத	ேவதியியல்	மாற்றம்	என்ப 	ெபா ந் மா?
ேவ 	 எப்ப 	 இைதச்	 ெசால்வ ?	 என்ேறா	 கண்ட	 டேபா ல்ஸ்	 மலர்கள்
ேவர்ட்ஸ்ெவார்த்ைத	 என்ன	 ெசய்தன?	 இத்தைகயப்	 பரவசம்	 மார்க்சிய க் ம்
உரிய தான்.	

இந்தப்	 பரவசத்ைத	 ெபா ள்ப த் ம்	 வாய்ப்ைப	 ெலனின்	 இழந்தார்	 என்
ெசால்வ 	 ட	 ெபா ந்தா .	 உழவ க் ள்	 தன்ைனக்	 கண்டவர்	 ெலனின்.
கம் னிஸ்ட்	என்பவ க் ள்	ஒ 	சிந்தைனக்	கண்டவர்	ெலனின்.	பரவச	உணர்ைவ
உள்வாங்கிக்	 ெகாள்வதன்	 லம்	 ேம ம்	 அரசியல்	 உணர் 	 தைழக்கத்தான்
ெசய் ம்.	இயந்திர	வைகப்பட்ட	ெபா ள் தல்வாதம்	தத் வ	வைகப்பட்ட	க த்
தல்வாதத்ைத	 ெவல்ல யா 	 என் 	 ெலனின்	 றியைத	 இங் 	 நிைன

ெகாள்ளலாம்.	

மாயேகாவ்ஸ்கியின்	 க்கவிைத	 தலில்	 ெலனி க் 	 ரியவில்ைல,
பி க்கவில்ைல.	சில	ஆயிரம்	 ப கள்	அச்சிட்டால்	 ேபா ம்	என் 	 தலில்	எ திய
ெலனின்,	 பள்ளிக் ழந்ைதகள்	 மாயேகாவ்ஸ்கியின்	 கவிைதைய	 மனங்கலந்
பா யைத	 பார்த்த	 ெபா 	 10000	 பிரதிகள்	 அச்சி ங்கள்	 என்றார்	 ெலனின்.
ெலனி க் ள்	 பரவசம்	 இல்ைல	 என் 	 ெசால்ல மா?	 பைடப்பியக்கத்தின்
பாய்ச்சலின்ேபா 	ஏற்ப ம்	ேப ணர் 	பரவசமின்றி	ேவ 	என்னவாம்?	

வரலாற்றிற் 	 ன் 	 வர்க்கங்கள்	 இல்ைல.	 வரலாற் க்	 காலத்தில்தான்	 வர்க்க
உணர்விற் 	 நாம்	 இடம்	 ெகா த்ேதாம்.	 வரலாற் க் 	 ற்பட்ட	 காலத்தில்
இயற்ைகேயா ம்	 பிரபஞ்சத்ேதா ம்	 ச கத்ேதா ம்	 நாம்	 இைணந்தி ந்ேதாம்.
அப்ெபா 	 நமக் ள்	 பிள 	இல்ைல.	அப்ெபா 	 எல்லாவற்ைற ம்	 ஒன்ெறனக்
கண்ேடாம்.	இப்ப 	 எல்லாவற்ைற ம்	ஒன்ெறனக்	கண்ட	 ேப ணர்ைவ	வரலாற் க்
காலத்தில்	 ற்றாக	 நாம்	 இழந் விட்ேடாமா?	 இல்ைல.	 வர்க்க	 வைகப்பட்ட
உணர் க்க யில்	அந்தப்	 ேப ணர் 	 இ க்கத்தான்	 ெசய்கிற .	 இந்த	 உணர் ம்



வர்க்கம்	கடந்த	உணர் .	

தலாளி ம்	அந்நியப்பட்டவன்.	 ச தாயத்தில்	 நில ம்	 ெபா ளியல்	 ழ க் ள்
மாட் க்	 ெகாண்	 டவன்	 அவன்.	 அவ க் ம்	 வி தைல	 ேதைவ.	 அவ க் ம்
ேசர்த் தான்	 பாட்டாளி	 வர்க்கம்	 ேபாராட	 ேவண் ம்.	 இப்ப 	 உண்ைம	 கண்டவர்
மார்க்ஸ்.	இந்த	 உணர் க் ள்	இ க் ம்	 க ைணைய	 நாம்	 ம க்க	 ேவண் மா?
பைக	 ரண்பாட் ற் ள்	 அ ந்தியவ க் ள்	 இந்த	 க ைண	 இ க்க யா .
நட் 	 ரண்பா கள்	 றித் ம்	 சிந்திப்பவ க் 	 இந்த	 க ைண	 ரி ம்
தலாளிக் ள் ம்	மாட் 	வைதப்பட் க்	ெகாண் க்கிற	அந்த	மனிதைன	நாம்

காண	ேவண்டாமா?	அன் 	இல்லாதவன்	இைத	எப்ப 	கண் ெகாள்வான்?	

கைலஞ க் ள்	 ெப வ 	 இந்த	 அன் .	 இயற்ைகயி ள் ம்
பிரபஞ்சத்தி ள் ம்	 உயிர்களி ள் ம்	 தன்ைனக்	 கா ம்	 கைலஞன்	 ஒ
ெமய்யியலாளன்.	 சித்தாந்தம்	 என்ற	 வைரயைறக க் ள்	 இவன்
அகப்ப வதில்ைல.	 சித்தாந்தம்	 ேதைவதான்	 என்ற	 ேபாதி ம்	 அதன்
வைரயைறக் ள்	 டங்கிவிட	 யா .	

ஆதிப்ெபா ைமச்	 ச கம்	 தற்ெகாண் 	 இவ க் ள்	 ெதாடர்ந் 	 வ ம்
ேப ணர்வில்	தான்	இவன்	திைளக்கிறான்.	உடைமைய ம்	அதிகாரத்ைத ம்	இவன்
ஒப் க்ெகாள்வதில்ைல.	 இவ க் ள்	 இயல்பாய்	 இ ப்ப 	 சமத் வம்.	 இந்த
உணர் தான்	 இவர 	 கவிைதயி ள் ம்	 இலக்கியங்களி ள் ம்	 இடம்
ெப கிற .	இந்த	 உணர் க் 	இன் 	 நாம்	த ம்	ெபயர்	சமதர்மம்.	ஆதிமனிதன்
தற்ெகாண் 	இன் வைர	நமக் ள்	ெதாடர்வ 	இந்த	சமத ம்	உணர் .	வர்க்கச்

ச கம்	 இந்த	 உணர்ைவ	 என்னதான்	 அழித்தா ம்	 திரித்தா ம்	 இந்த	 உணர்
மீண் ம்	 மீண் ம்	 இவ க் ள்ளி ந் 	 ஊற்ெறன்	 ெபாங் கிற .	 இந்த
ஊற்ைறத்தான்	 வள் வ க் ள் ம்	 இளங்ேகாவிற் ள் ம்	 நாம்	 காண்கிேறாம்.
கம்ப க் ள் ம்	 பாரதிக் ள் ம்	 ெபாங் வ 	 இந்த	 ஊற் தான்.
அரசியலதிகாரத்ைத	 தன்ைமப்ப த் பவ க் ள்	 இந்த	 ஊற்
வறண் 	 வி கிற .	 தனக் ள்ளி ந் 	 அதிகாரத்ைத	 ெவளிேயற்றி
ெகாண்டவர்க் 	இந்த	ஊற் 	எளிதில்	தட் ப்ப ம்.	

பாட்டாளிவர்க்க	 சர்வாதிகாரம்	 என்ப 	 ட	 ஒ 	 அர 	 ைறதான்.	 அர
இ க் ம்வைர	 மத ம்	 இ க் ம்.	 அந்நியமாத ம்	 இ க் ம்	 என்றார்	 மார்க்ஸ்.
பாட்டாளி	 வர்க்கச்	 சர்வாதிகாரம்	 என்ப 	 மக்களிடத்தில்	 தன்	 அதிகாரத்ைதப்
பகிர்ந் 	 ெகாள்வதற்காகத்தான்	 இ க்க ம்.	 இதன்	 ேபாக்கில்	 தான்	 அர
உதி ம்.	சமத் வம்	இங் தான்	நிைற 	ெப ம்.	இந்தக்	கனைவ	காலம்காலமாக
தனக் ள்	 ெகாண் ப்பவன்	 கைலஞன்.	 அரசதிகாரத்ைத	 இவன்	 என்ைறக் ம்
ஏற்கமாட்டான்.	 அதிகாரத்தில்	 தன்ைன	 இ க்கிக்	 ெகாள் ம்	 கட்சிக் ள் ம்
இவன்	 இ க்க யா .	 அதிகாரத்ைத	 தனக் ள்	 தாங்கியி க் ம்	 கட்சிக்



ேதைவப்ப வ 	 சித்தாந்தம்.	 கட்சி	அதிகாரத்திற் 	 ேசைவ	 ெசய் ம்	 கைலஞன்
இந்த	சித்தாந்தத்திற் ள்	மகிழ்ச்சியாகேவ	சிைறப்ப வான்.	அதிகாரத்ைத	எந்த
வ வத்தி ம்	வி ம்பாத	கைலஞன்	சித்தாந்த	வைரயைறையக்	கடந் 	ெசல்வான்.
வர்க்க	 வைரயைறக் ள்	 அகப்படாத	 இயற்ைகேயா ம்	 பிரபஞ்சத்ேதா ம்
உயிர்கேளா ம்	 மண்ேணா ம்	 மலர்கேளா ம்	 தன்ைனக்	 கண் 	 தனக் ள்
உயிர்ப்ைப	 ப்பித் க்	ெகாள்பவன்	இந்தக்கைலஞன்.	

எல்லாவற்ேறா ம்	சமத் வம்	கண் 	தம்ைம	உயிர்ப்பித் க்	ெகாள்வதாகிய	இந்தப்
ேப ணர்ைவ	 வர்க்கச்	 ச தாயம்	 அழிக்கிற 	 என்பதன்	 காரணமாகத்தான்
வர்க்கச்	 ச கத்ேதா 	 ரண்பட் 	 நிற்கிறான்	 இந்தக்	 கைலஞன்.	 வர்க்கமற்ற
ச தாயத்ைதப்	பைடப்ப தான்	தன்	ேநாக்கம்	என் 	ெசால் ம்	கட்சிக் ள்	இவன்
ைழகிறான்.	 ஆனால்	 வர்க்கச்	 ச தாயத்தின்	 இன்ெனா 	 வ வத்ைத	 இவன்

கட்சிக் ள்	 காண்கிறான்.	 தலாளியத்தின்	 இன்ெனா 	 வைக	 அைமப்பாக
ெசயற்ப ம்	கட்சிக் ள்	தனக் ம்	வி தைல	இல்ைல	என் 	கண் 	கட்சிையவிட்
இவன்	 ெவளிேய கிறான்.	 மனித	 வி தைலக்கான	 மார்க்சிய	 கட்சிதான்
இவ க் 	 உடன்பா .	 வர்க்கமற்ற	 ச கத்திற் ள்	 தான்	 மனிதன்	 தன்ைன

ைமயாக	 ெபற	 ெமன்ப 	 இவன 	 நம்பிக்ைக.	 பைடப்பியக்கத்ைத
தனக் ள்	 	அள 	ெபற் ள்ள	இந்தக்	கைலஞ க் 	ேசார் 	இல்ைல.	இவன்
மார்க்ஸ்க் 	ெந க்கமாக	இ க்கிறான்.	மார்க்ஸ்	என் ேம	பாராட் ய	பிராமித்யஸ்
றித் 	இவ க் 	 நன் 	ெதரி ம்.	சித்தாந்தம்	இல்லாமல்	வரலாற்றில்	இயக்கம்

இல்ைல.	அைதப்ேபாலேவ	சித்தாந்தத்திற் ள்	வரலா 	 டங்கி	விட ம்	இயலா .
சித்தாந்தத்ைத	 கடந் ம்	 வரலா 	 இயங் ம்.	 இப்ெபா 	 வரலாற்றிற் ள்
இயங் வ 	ெமய்யியல்.	
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1.	 17,	18	ஆம்	 ற்றாண் களில்	ஐேராப்பியச்	 ழலில்	ஏற்பட்ட	கத்ேதாலிக்க	மத

ஆதிக்க	எதிர்ப்ேபா ம்,	அறிவியல்	 தலிய	 ைறகளில்	ஏற்பட்ட	ம மலர்ச்சி
இயக்கத்ேதா ம்,	 தலாளிய	 வளர்ச்சிேயா ம்,	 இைணந் 	 ேதான்றிய
ேதசிய	 இன	 எ ச்சி.	 ேதசிய	 இனம்	 றித்த	 ஸ்டாலினிய	 வைரயைறகளில்,
க்கியமான	 ஒ 	 	 ெமாழி	 என்ப 	 ஆ ம்.	 ெமாழி	 சார்ந்த	 ஒ

பிரேதசத்தின்	 ெபா ளியல்	 வைரயைற ம்,	 ெந ங்கால	 வரலா 	 சார்ந்த
பண்பாட் க்	 க ம்	 இன் ம்	 சில	 க்கியமான	 கள்.	 ஒ 	 ெமாழி
வழங் ம்	 ஒ 	 பிரேதசத்தி ள் ம்,	 ெபா ளியல்	 ஏற்றத்தாழ் 	 காரணமாக
பிரிவிைனக்	 ேகாரிக்ைகக ம்	 எ வைத	 வரலாற்றில்	 நாம்	 பார்க்கிேறாம்.
இஸ்லாமிய	 நா களில்	 மட் மல்லாமல்,	 இலங்ைகய	 தலிய	 நா களி ம்
மதம்	என்ப 	ேதசிய	இனங்கைள	கட்டைமக்கிற	ஒ 	 க்கியமான	 றாக ம்
எ ந் ள்ள .	

தலாளியத்ைத	ஒட் 	வளர்ச்சி	ெபற்ற 	என்பைத	ைவத் ப்	பார்க் ம்	ெபா ,
ேதசிய	இனம்	என்பைத	கட்டைமக்கிற	 தல்	ெப ம்	சக்தியாக	 தலாளியம்	தான்
விளங் கிற .	ஒ 	 றிப்பிட்ட	எல்ைலக் ட்பட்ட	ேதசிய	இனத்தின்	ெபா ளியைல
மட் மல்லாமல்	 பண்பா 	 தலியவற்ைற ம்	 கட்டைமக்கிற	 சக்தியாக
தலாளியத்ைதத்தான்	 நாம்	இனம்	 காண	 ம்.	இனம்	 என்பைதக் ட	இந்த

வைரயைறகேளா 	 ேசர்த் ப்	 பார்ப்ப ம்	 ேதைவயாக	 இ க்கிற .	 ஐேராப்பியச்
ழலில்	 நில டைம	 ஆதிக்கத்ைத	 ற்றாக	 ம த்த 	 எனச்	 ெசால்லப்ப கின்ற
தலாளியம்,	 இந்தியச்	 ழலில்	 நில டைம	 ஆதிக்கம்	 தலியவற்ேறா

ஒத் த்தான்	இயங்கிய .	இன்ைறய	நிைலயி ம்	 தலாளியத்திற் 	சாதி,	மதம்
தலிய	 சக்திகள்	 ேதைவப்ப கின்றன.	 இங் 	 வந் 	 ேசர்ந்த	 தலாளியத்ைத
ம்பன்	 தலாளியம்	என் தான்	ெசால்ல	 ம்.	மக்கள்	வி தைலக்கான	ஒ
ற்றான	சக்தி	என் 	 தலாளியத்ைத	நாம்	க வதற்கில்ைல.	

2.	 ஸ்டாலினிய	 வைரயைறகைள	 தலாளிய	 வைரயைறகள்	 எனக்	 காண்பதன்
லம்	தான்	ேதசிய	இனம்	பற்றிய	சிக்கலில்	நாம்	ஒ 	ெதளி க் 	வர ம்.

ேதசியம்,	ேதசிய	இனம்	என்பன	எல்லாம்,	கட்டைமப் க்கள்	தான்	என்பைத ம்
நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.	 ஏகாதிபத்தியத்திற் 	 எதிராக	 ேதச
வி தைலைய	 ஊக் விக்க	 ேவண் ெமன	 ெலனின்	 க தியைத ம்	 இங்
நாம்	 நிைன 	 ெகாள்ளலாம்.	 ேதசிய	 தலாளிகளின்	 தைலைமயில்	 ேதச



வி தைலக்கான	இயக்கங்கைள	இந்த	ேநாக்கில்தான்	ெலனின்	ஆதரித்தார்.
ஐேராப்பியச்	 ழலில்	 இ ந்த	 தலாளிய ம்,	 ஆசியா	 தலியவற்றில்
ைழந் 	 தன்	 ஆதிக்கத்ைத	 இரா வ	 பலத்தின்	 லம்	 ஏற்ப த்திக்

ெகாண்ட	 தலாளியத்ைத ம்	 எம்.என்.	 ராய்	 ேவ ப த்திப்	 பார்க்க ம்
ெசய்தார்.	

இங் 	 ேதசிய	 தலாளிகள்	 இல்ைலெயன் ம்,	 ஏகாதிபத்தியத்ேதா
ஒத் ைழக் ம்	 தலாளியத்ைதத்தான்	இங் 	காண	 ம்	 என் ம்,	இவர்கள்
தைலைமயில்	ேதச	வி தைலக்கான	சாத்தியங்கள்	இல்ைல	என் ம்	எம்.என்.ராய்
றியைத	 நாம்	 ம ப்பதற்கில்ைல.	 இன்ெனான்ைற ம்	 நாம்	 கவனிக்கத்

தவறக் டா .	 இந்தியா	 தலிய	 நா களில்	 ெமாழி,	 ெபா ளியல்,	 பிரேதச
எல்ைலகள்,	வரலா ,	 பண்பா 	 தலிய	அைனத்ைத ம்	தன்	ஆதிக்கத்திற்கான
ேதைவகைள	 ஓட் 	 தலாளியம்	 தான்	 கட்டைமக்கிற 	 என்ற	 உண்ைமைய	 நாம்
எதிர்	 ெகாள்ள	 ேவண் ய	 ஒ 	 க்கியமான	 	 என	 நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள

ம்.	

அப்ப யானால்,	 இன் 	 ேதசம்	 என் ம்,	 ெமாழி	 என் ம்,	 வரலா 	 என் ம்,
பண்பாெடன் ம்,	 கல்விெயன் ம்,	 ம த் வம்	 என் ம்,	 ெதாழில்	 என் ம்,
ேவளாண்ைம	 என் ம்,	 சாதி	 என் ம்,	 மதம்	 என் ம்	 நாம்	 ேப கிற	 அைனத்
வைகயான	 க த்தியல்க க் ள்	 ஆழமாகப்	 பதிந்தி க்கிற	 தலாளியச்	 சார்
மற் ம்	 ஆதிக்கத்ைத	 நாம்	 இனம்	 கண் 	 கைளந்தால்	 ஒழிய,	 மக்க க்கான
வி தைல	 பற்றி	 நம்மால்	 ேபச யா .	 நிலக்கிழைம	 தலிய	 எத்தைனேயா
ேபாக் கைள	 இன் ம்	 நம 	 ம்ப	அைமப் க் ள்	 மட் மல்லாமல்,	அைனத்
நி வனங்கள்	 மற் ம்	 கட்சி	 அைமப் க் ள்	 காண	 ம்.	 தலாளியத்ைதக்
கடந் 	 ெசல்வ 	 பற்றி ம்	 நாம்	 ெந ங்காலமாகப்	 ேபசிவ கிேறாம்.	 சமதர்மம்
இல்லாமல்	நமக் 	வாழ் 	உ திப்படா .	

	

அப்ப யானால்	ேதசிய	இனம்	பற்றிய	ஸ்டாலினிய	வைரயைறகளில்	உள்ளடங்கி ள்ள
தலாளியக்	 கைள	இனம்	கண் 	கைளவேதா 	சாதிக க் 	இைடயிலான

ஆதிக்கம்	 தலியவற்ைறக்	கைள ம்	 ைறயில்	சமத் வம்	என்பைத ம்	மக்களின்
வி தைலக் 	 உகந்த	 ைறயில்	 சமதர்மம்	 என்பைத ம்	இைணத் க்	ெகாள்வ
இன் 	நமக் 	இன்றியைமயாத .	ஏகாதிபத்தியத்ைதப்	பலவீனப்ப த்த	ேவண் ம்
என்றால்,	ேதச	வி தைலைய	ெலனின்	உளக் வித்த 	ேபால,	இன்ைறக் ப்	

ெப கிவ கிற	 உலகமயமாதல்	 தலிய	 திய	 ெபயர்கேளா 	 வ கிற	 வல்லாசிய
ஆதிக்கத்ைத	 திய	அர்த்தங்கேளா 	நாம்	வளர்த்ெத க்க	ேவண் ய	ேதசிய	இன
எ ச்சியின்	 லேம	எதிர்ெகாள்ள	 ம்.	இத்தைகய	ேகாட்பாட் 	ஆக்கம்	தான்



மார்க்சியத்திற் 	 ஒத்ததாக	 இ க்க ம்.	 இப்ப த்தான்	 ஸ்டாலிைன	 நாம்
உள்வாங்கிக்	ெகாள்ள ம்	 ம்.	

3.	 இந்தியாவிற் ள்	 ஆங்கிேலயரின்	 ஆதிக்கம்	 உ திப்பட்டைதத்	 ெதாடர்ந் ,
ேதச	 வி தைலக்கான	 இயக்கங்கள்	 எ ச்சி	 ெபற்றன.	 இந்தியாவில்	 உள்ள
பலவைகயான	 ேதசிய	 இனங்க ம்	 வி தைலக்கான	 ேபாராட்டத்தில்
ஓரள க்ேக ம்	 இைணந்தி ந்தன	 என்ப 	 உண்ைமதான்.	 இதன்
காரணமாகேவ	 இந்திய	 ேதசியம்	 என்ற	 க த்தைமப் 	 உ வாயிற் .
ெதாடக்கம்	 தேல	 ேதசிய	 இனங்க க் 	 இைடயில்	 ரண்பா கள்
இல்லாம ம்	இல்ைல.	

தமிழ்த்ேதசியம்	 என்ற	 உணர்ெவ ச்சிக் 	 எத்தைனேயா	 காரணங்கள்
இ க்கின்றன.	 தமிழ்	 மற் ம்	 தமிழ்	 மக்களின்	 ெந ங்கால	 வரலா ,	 தமிழ்
இலக்கணம்	 மற் ம்	 இலக்கியங்களின்	 ேமன்ைம.	 சங்ககாலப்	 ெபா ைம	 அற
இலக்கியங்களின்	 எ ச்சி,	 பக்தி	 இயக்கம்,	 சித்தர்	 இலக்கியம்	 தலியைவ
தமிழகத்தின்	ஆற்றல்	மி ந்த	தனித்தன்ைமகள்.	வள் வர்	 தலியவர்கள்	 லம்
ெதாடர்ந் 	 ெசயல்ப கிற	 அன் ,	 அ ள்,	 தவம்	 தலியவற்ைற	 உள்ளடக்கிய
ஒப் ர க்	 ெகாள்ைக	 .	 சித்தர்	 இலக்கியங்கள்	 லம்	 ெதரியவ ம்	 சமரச
மனப்பான்ைம.	இவற்ைற	எல்லாம்	தமிழ்மக்கள்	இழப்பதற்கில்ைல.	

தமிழ்	வரலா 	 தலிய	தனித்தன்ைமகைள	ஒப் க்	ெகாள்ளாத	 ேபாக்ைக	ஆரிய
இனம்	ெதாடக்கம்	 தேல	கைடப்பி த் 	வ கிற .	இதன்	 நீட்சிைய	இன் 	வைர
நாம்	 காண்கிேறாம்.	 இதன்	 காரணமாகேவ	 இனப்ெப ைம,	 ெமாழிப்	 ெப ைம
தலியவற்ைற	 உள்ளடக்கிய	 தீவிரப்	 ேபாக்ைக ம்	 எ ச்சிைய ம்	 இங் 	 நாம்

காண்கிேறாம்.	வி தைல	இயக்கத்தில்	இ திவைர	 பங் 	ெபற்றி க்க	 ேவண் ய
திராவிட	 இயக்கம்,	 வி தைல	 இயக்கத்தில்	 இ ந் 	 தன்ைனத்	 ண் த் க்
ெகாள்ள	 ேவண் ய	 ழல்	இ ந்த 	 என்பைத ம்	 நாம்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.
சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்	 தலிய	 எத்தைனேயா	 ெபயர்களில்	 வல்லர கள்	 என்
இன் ம்	 நாம்	 இனம்	 காணத்தக்க	 ஆதிக்கங்கள்	 ெதாடர்ந் 	 அதிக	 அளவில்
தமிழகத்திற் ள்	 ஊ வி	 வ வைத	 ஒவ்ெவா 	 நா ம்	 அ பவத்தில்
உணர்கிேறாம்.	

தமிழ்	இன் 	 மதிக்கப்ப வதில்ைல.	 கல்விக்	 களங்களில்	 தமி க் 	இடமில்ைல.
தமிழகத்தின்	இயற்ைக	ெதாடர்ந் 	நாசமாகிற .	கா கள்	அழிக்கப்ப கின்றன.
நில ம்,	 நீ ம்	 நாசமாகின்றன.	 உழவர்க க் ம்,	 ைகவிைனஞர்க க் ம்
எதிர்காலம்	 இல்ைல.	 ஆட்சி	 பீடங்கள்	 ெதாடர்ந் 	 அதிகாரங்களில்	 வ த்
வ கின்றன.	மக்களின்	உரிைமகள்	அழிக்கப்ப கின்றன.	ெதாழில்	வளர்ச்சி	என்ற
ெபயரில்	வ ப்ெபற் 	வ வ 	 ம்பன்	 தலாளியம்.	



நகரங்களின்	 ெப க்கம்.	 ெவறித்தனமான	 கர்வியம்.	 அந்நியப்	 ெபா ள்களின்
மீ 	 ேமாகம்.	 ஊழலின்	 இன்றியைமயாைம,	 பண்பாட் ச்	 சிைத கள்	 என்
எத்தைனேயா	 அழி கைள	 நாம்	 பட் யல்	 இட	 ம்.	 தமிழகத்தின்	 ெதாழில்
வளங்கைள	 மார்வா கள்	 மட் மல்லாமல்	 அந்நியர்க ம்	 வசப்ப த்திக்
ெகாள்கின்றனர்.	 தமிழக	 அர 	 இவர்கேளா 	 உ தியாக	 ஒத் ைழக்கிற .
தமிழனின்	 வரலா 	அழிந் 	 வ கிற .	 எதிர்காலத்தில்	 தமிழ க் 	 வரலாற்றில்
இடம்	இல்ைல	என்ற	ேபாக் 	உ வாகிற .	

தமிழ்த்ேதசிய	இயக்கங்கள்	 என்பைவ	தாம்	ெபறேவண் ய	 பன் கப்	 பார்ைவைய
இ வைர	 ெபறவில்ைல.	 தமிழ்	 என் ம்,	 இனம்	 என் ம்	 ேப வேதா 	 தம்
இயக்கத்தின்	 எல்ைலகைளச்	 க்கிக்	 ெகாண்டவர்கள்	 ஒ 	 பக்கம்.	 மரண
தண்டைன	எதிர்ப் 	 தலியவற்ேறா 	 டங்கிக்	கிடப்பவர்கள்	இன்ெனா 	பக்கம்.
காவிரி	 நமக் 	இல்ைல.	 ல்ைலப்	 ெபரியா 	அைண ம்	 நம்	 வசத்தில்	இல்ைல.
இந்த	 உண்ைமகைள	 இப்ெபா 	 தான்	 சிலர்	 காணத்	 ெதாடங்கி	 உள்ளனர்.
அசலான	தமிழ்	மக்கள்	 என் 	 உழவர்கள்	மற் ம்	ைகவிைனஞர்கள்	 உள்ளடங்கிய
அ த்தள	 மக்கைளத்தான்	 தன்ைமயாகச்	 ெசால்ல ம்.	 தமிழ்	 உணர்
தங்க க் 	 இ ப்பதனாேலேய	 நகரம்	 சார்ந்த	 ப ப்பாளிகளில்	 ஒ 	 ப தியினர்
தாம்தான்	 அசலானத்	 தமிழர்கள்	 என் 	 உரிைம	 பாராட் க்	 ெகாள்வதில்	 உள்ள
ெபாய்ைமக்	 கைள	நாம்	காணாமல்	இ க்க யா .	

ேமற்கத்திய	நாகரிகத்தின்	அைனத் 	வைக	வசதிகைள ம்	அ பவிப்பதன்	 லம்
தாழ்த்தப்பட்ட	 மக்கள்	 உள்பட	 அ த்தள	 மக்களின்	 வாழ்ைவ	 நாம்	 நாள்ேதா ம்
நாசமாக் கிேறாம்	 என்ற	 உண்ைமைய	 மார்க்சியர்	 மட் மல்லாமல்	 தமிழ்
உணர்வாள ம்	இன் வைர	ஏற்கவில்ைல.	ேமற்கத்தியரின்	நவீன	அறிவிய ம்	உயர்
ெதாழில்	 ட்ப ம்	 இல்லாமல்	 நாம்	 வாழேவ	 யா 	 என் 	 இவர்கள்
ெவளிப்பைடயாகப்	 ேப கின்றனர்.	 இயற்ைக	 ேவளாண்ைம,	 சித்த	 ம த் வம்,
தாய்த்தமிழ்பள்ளி	 தலியவற்ைற	ஏற்கத்	தயங் கிேறாம்.	நாம்	இன் ம்	ந த்தர
வர்க்கம்தான்	 என்ற	 ரிதல் ட	 நமக் 	 இ ப்பதில்ைல.	 தமிழ்	 இலக்கியங்கைள
ேமன்ைமப்ப த்தி	ேப கிறவர்கள்	தமிழ்	மர 	என்பத ள்	இயங் வதாகிய	ஒப் ர
தலியவற்ைற	உள்ளடக்கிய	சமதர்மப்	ேபாக்ைகக்	காண்பதில்ைல.	

தமிழ்த்	 ேதசிய	அரசியல்	என் 	 ேப வதன்	 லம்	அரசிய க் 	 தன்ைம	த ம்
இவர்கள்,	 உழவர்	 தலிய	 அசலான	 தமிழர்க க் ள்	 இயங் வதாகிய
ெமய்யியைல	இனம்	 காண்பதில்ைல.	 சித்தர்	 ெமய்யியல்	 என்ப 	அசலான	 தமிழ்
ெமய்யியல்	 தமிழ்	 வரலா 	 ெந கி ம்	 இந்த	 ெமய்யியல்	 இயக்கம்	 ெதரிகிற .
ெமய்யியல்	 பார்ைவைய	 அ ப்பைடயாகக்	 ெகாள்ளாத	 அரசியல்	 இயக்கம்
நாளைடவில்	 ஆதிக்க	 அரசிய க் 	 இடம்	 ெகா ப்பதாக	 ம்.
மார்க்சியத்திற் ள்	 ப ந்தி க்கிற	 ஆதிக்கம்	 நமக் 	 இன் ம்	 இனி ம்	 ேதைவ
இல்ைல.	தமிழனின்	ெப ைம	ெசால்லித்	ெதாடங்கியவர்கள்	இத்தைகய	ஆதிக்க



அரசியலில்	 ேபாய்	 ந்தார்கள்.	 இவர்கள்	 தான்	 வல்லரசியம்	 தலிய	 ஆதிக்க
அரசியேலா 	ஒத் ைழக்கிறார்கள்.	

தமிழகத்தின்	 இயற்ைக	 நாசம்	 தலியவற் க்ெகல்லாம்	 இவர்கேள	 காரணம்
ஆகிறார்கள்.	இன் 	ெபரியாரிய ம்	 தலாளியத்திற் 	ேசைவ	ெசய்வைத	எப்ப
நாம்	 விளக்க ம்.	 தமிழ்த்ேதசிய	 அரசிய ம்	 ஆதிக்க	 அரசியலாக
மா வதற்கான	 வாய்ப் க்கள்	 இன் 	 அதிகம்	 உள்ளன.	 மக்கட்	 சார்ெபன்பைத
நமக் ள்	தி ம்பத்	தி ம்ப	பதித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	வி தைலக் 	ேவ 	வழி
இல்ைல.	 கர்வியம்	 தலிய	 பல்ேவ 	வ வங்களில்	 ஏகாதிபத்திய ம்	 நமக் ள்
ைழந் 	 நம்ைமச்	 சிைறப்ப த்திக்	 ெகாள்ள ம்.	 நமக் ள்	 இ க் ம்

அதிகாரத்ைதக்	கைளந் 	ெகாண்டால்	ஒழிய	மக்க க்கான	வி தைல	பற்றி	நாம்
ேபச	 யா .	

4.	 வி தைலயா?	 தன் ரிைமயா?	 எ 	 நமக் 	 இன் 	 தன்ைமயான
ழக்கமாக	 இ க்க ம்?	 இப்ப 	 ஒ 	 ேகள்வி	 இன் 	 தமிழ்த்	 ேதசிய

அரசியலின்	 ைமயத்தில்	 எ கிற .	 தன் ரிைம	 என்ற	 ெசால்	 யநிர்ணய
உரிைம	 என்பதற்கான	 பதிலியாக	 இல்ைல	 என்ெறல்லாம்	 ேபசப்ப கிற .
யநிர்ணயம்	என்ற	ெசால்ைல	இங் 	நாம்	 பயன்ப த் கிேறாம்.	மக்கள்	தம்

ஆக்கத்திற்கான	 அரசியல்,	 ெபா ளியல்,	 ேவளாண்ைம,	 கல்வி	 ம த் வம்
தலியவற்ைற	தாேம	நிர்ணயித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	தமக்கான	வாழ் ,

வளர்ச்சி	என்பைத	மக்க க் ப்	பதிலாக	ேவ 	எவ ம்	நிர்ணயிக்கக்	 டா .
மக்கள்	 என் 	 றிப்பி ம்	 ெபா 	 உைழக் ம்	 மக்கைளத்தான்
தன்ைமயாக	 நாம்	 ெபா ள்ப த் கிேறாம்.	 இவர்க க்கான	 அரசியல்,

ெபா ளியைலத்தான்	 நாம்	 ேவண் கிேறாம்.	 ெப ம்பான்ைம	 மக்க க்கான
வாழ்வியல்	ஆதாரங்கள்	ஆகிய	நிலம்,	நீர்,	கா கள்,	கடல்	 தலிய	வாழ்வியல்
ஆதாரங்கைள	 அழிக் ம்	 உரிைமைய	 ேவ 	 எவ க் ம்	 நாம்	 விட் த்
தர யா .	இப்ப த்	ெதாடங் வ 	தான்	தமிழ்	மக்க க்கான	 யநிர்ணய
உரிைம.	

தமிழ்	மக்கைள	ஆதிக்கம்	ெசய் ம்	 சக்திகைள	 உள்நாட் ம்	 நாம்	இனம்	காண
ம்.	ெகாள்ைளக்காரர்கள்	என் ம்,	ஊழல்வாதிகள்	என் ம்,	தைலவர்க க்

திபா கள்	 என் ம்	 நம்மால்	 இனம்	 காண	 ம்.	 இவர்கள்	 வழிேய	 தான்
வடவர்கள்	 தலிய	 ஆதிக்கங்கள்	 நம்மீ 	 வந் 	 அமர்கின்றன.
இவர்க க் த்தான்	 ேமற்கத்திய	 நாகரிகம்	 மட் மல்லாமல்	 சாதிமதங்க ம்
ேதைவ.	இந் த் வம்	என்ற	ஆதிக்கம்	இல்லாமல்	இவர்க க் 	 யா .	இந்திய
ேதசியம்	 என்ப தான்	 இன் ம்	 இவர்கள்	 ெகாள்ைக.	 அர 	 அதிகாரத்ைத ம்,
இரா வ	வலிைமைய ம்	இவர்கள்	 தலாக	ேவண் கின்றனர்.	இவர்கள்தான்
ஆங்கில	ஆதிக்கத்ைத	 வளர்த்தவர்கள்.	இவர்க க் ம்	 எதிராகத்தான்	 தமிழ்த்
ேதசிய	அரசியல்	 ைனப் டன்	ெசயல்பட	ேவண் ம்.	



இந்தியாவி ள் ம்,	 ட்டாட்சி	என் ம்,	ேதசிய	இனங்களின்	உரிைம	என் ம்	ஒ
காலத்தில்	 ேபசப்பட்ட .	 இன் 	 ேதசிய	 இனங்களின்	 வி தைலக்கான
ேபாராட்டங்கள்	 இந்தியாவில்	 ர்ைம	 அைடந் 	 வ கின்றன.	 ஒேர	 அ யாக
வி தைல	 இன்ைறக் ச்	 சாத்தியமில்ைல.	 யநிர்ணய	 உரிைம	 என்ற	 ைறயில்
எல்லா	 ேதசிய	 இனங்களி ள் ம்	 மக்கைளப்	 ெப மள 	 திரட் வ தான்
இன்ைறய	 தற்கடைமயாக	இ க்க ம்.	

இந்தியாவின்	 அரசியல்	 அைமப் ச்	 சட்டம்	 ம 	 ஆய் க் 	 உட்ப த்தப்ப கிற .
இந்தச்	 ழைல	 நாம்	 பயன்ப த்திக்	 ெகாள்ள ம்.	 ேதசிய	 இனங்கள்	 என்ற
க த்தைமப்ேபா,	ேதசிய	இனங்க க்கான	 யநிர்ணய	உரிைம	என்பேதா	இந்த	ம
ஆய்வி ள் ம்	 தன்ைம	 ெப வ 	 சாத்தியமில்ைல.	 இ ந்த	 ேபாதி ம்
வி தைலக்கான்,	 ஆ தப்	 ேபாராட்டங்க க்கான	 வாய்ப் 	 இல்லாத	 நிைலயில்
யநிர்ணய	 உரிைம	 என் ம்,	 சரியான	 ட்டாட்சி	 என் ம்	 இன் 	 இயக்கம்

நடத் வதன்	 லம்	தமிழ்	மக்கைளத்	திரட்ட	 ம்.	எந்த	ஒ 	 ேதசிய	இன ம்
இத்தைகய	ேகாரிக்ைககைள	ம ப்பதற்கில்ைல.	தமிழகத்திற் 	ெவளியில்	ெசன்
இத்தைகய	இயக்கங்கைள	நாம்	ஊக் விக்க	ேவண் ம்.	சரியான	 ட்டாட்சிக்
இன் ம்	வாய்ப்பில்ைல?	என்பைத ம்	 டேவ	ெசால்ல	 ம்.	

இப்ப 	 எல்லாம்	 ெதாடங்கி	 ஒ 	 பத்தாண் க க்ேக ம்	 ெசயல்பட்டால்	 ஒழிய
வி தைல	 பற்றிப்	 ேப வ 	 ெபா ள்	 இல்ைல.	ஆதிக்கம்	 உள்ளி ம்,	 ெவளியி ம்
நமக் 	 ேவண்டாம்	 என்பதில்	 நாம்	 உ தியாக	இ ப்பதன்	 லம்	 சாதி	ஆதிக்கம்
தலியவற்ைறக்	 கைளந் 	 ெகாள்ள	 வி ம் கிேறாம்.	 பழங் 	 மக்க க்கான

உரிைமகைள	 நாம்	 மதிக்கிேறாம்.	 மனித	 உரிைமகள்	இல்லாமல்	 நமக் 	 யா .
இயற்ைக	 ேவளாண்ைம	 ,	 ப ைம	 இயக்கம்	 என் ம்	 நம்மால்	 உரிைமேயா
ேபச ம்.	எளிய	வாழ் 	என்ற	அ ப்பைடயின்	 லம்	அைனத் 	மக்க க்கான
நல்வாழ் 	என்பைத	நாம்	உ திப்ப த்த	 ம்.	

ேமற்கத்திய	 நாகரிகம்	 நமக் 	 ேவண்டாம்.	 இயந்திரங்கள்	 நம்மீ 	 ஆதிக்கம்
ெச த்த	இடம்	தர யா .	நமக் 	உலகளாவிய	கல்வி	ேதைவ.	ஆங்கிலம்	நமக்
சன்னலாகத்தான்	 இ க்க ம்.	 இப்ப 	 எல்லாம்	 ெதாடங்கி	 நம்	 இயக்கங்கள்
ெசயல்பட	 ம்.	தமிழ்	உணர்ெவன்ப ம்,	மார்க்சியம்	என்ப ம்	எதிர்த்திைசகளில்
இயங் வதற்கில்ைல.	 இரண் 	 உணர் க ம்	 ஒ 	 ெநறியில்	 இைணந்
ெசல்ல ம்.	வள் வ ம்,	இளங்ேகா ம்,	பாரதி,	பாரதிதாச ம்	நமக் 	வாய்த்த
ெப ம்	நிதியங்கள்.	கிராமப்	 றங்களில்	இ ந் தான்	மக்கள்	இயக்கங்கைள	நாம்
கட்ட	 ேவண் ம்.	 நகரங்கள்	 எப்ெபா ம்	 நம்ைம	 பாழ்ப த் பைவ.	 தமிழ்த்
ேதசியம்	 என் 	 ெசால்லி	 பல	 திைசகளில்	 ெசன் 	 நமக் ள்	 ரண்பா கைள
வளர்த் க்	 ெகாள்வதில்	 அர்த்தமில்ைல.	 தமிழ்	 மக்கள்	 மீ 	 உண்ைமயான
பற் ைடயவர்கள்	இந்தப்	ேபாக்கிலி ந் 	தம்ைம	வி வித் க்	ெகாள்வதன்	 லேம
தமிழ்	மக்களின்	வி தைலக் 	 தல்	அ 	எ த் 	ைவக்க	 ம்.	
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1.	 ச க	 உைடைம	 நா கள்	 எனக்	 க தப்பட்ட	 நா களில்	 ச கப்	 பாசிசம்
ஏற்பட்ட .	 நவகாலனியச்	 ழலில்	 ச கப்	 பாசிசம்	 பிற	 வல்லர கேளா
ைகேகார்த் க்	 ெகாண்ட .	 பைழய	 அதிகார	 வர்க்கத்திற்ெகதிராக	 திய
அதிகார	வர்க்கம்	 ைமயான	அளவில்	அதிகாரத்ைதக்	ைகப்பற்றி	ெகாள்ள

ந்த . ன்ைனய	அர க்	கட்டைமப் 	 திய	அர க்	கட்டைமப் க் 	இடம்
ெகா த்த .	மக்கள்	மீ 	ெச த்தப்பட்ட	அைனத் 	அதிகாரத்திற்ெகதிராக
மக்கள்	 கிளர்ந்ெத ந்தனர்.	 இவ்வைகப்	 ேபாக் க க் 	 ஆதாரமான
காரணங்கள்	 என்ன	 என் 	 அ ப்பைடக்	 ேகள்வியிலி ந் 	 இந்த	 ஆவணம்
ெதாடங் கிற .	 அைனத் 	 அதிகாரம்	 என்ப 	 கட்சியின்	 அைனத்
அதிகமாக	மாறிய .இந்த	ஆவணம்	ைமயப்ப த் கிற	பிரச்சைன	இ தான்.
மார்க்ஸ்,	 எங்கல்ஸ்	 ெதா த் ைரத்த	 பாரிஸ்	 கம் ன்	 அ பவம்,	 ெலனின்
காலத் 	 அ பவம்,	 ேராசா	 லக்சம்பர்க்	 ன்ைவத்த	 க த் ைர,	 சீன
அ பவம்,	மாேவாவின்	திறனாய் 	ஆகியவற்றின்	 லம்,	ேமற் றிப்பிட்ட	ஒ
பிரச்சைனைய	 இந்த	 ஆவணம்	 விரிவாக	 விவாதிக்கிற .	 ரட்சிக் ப்	 பின்
ச கநிர்வாகம்	 வைத ம்	மக்கள்	மயப்ப த்த	ேவண் ம்.	சில	 றிப்பிட்ட
ழலில்	 ைமயப்ப த்தப்பட்ட	 அதிகாரம்	 ெசயல்பட் க்கலாம்.ெசயல்பட ம்



ேவண் ம்.	 இந்த	 ைமயம்	 கட்சியாக ம்	 இ க்கலாம்.பிற 	 இந்த	 ைமயம்
தன்னிடமி ந் 	 அதிகாரத்ைதக்	 கைளந் 	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.வர்க்க
நலன்க க் 	 அப்பாற்பட் 	 வர்க்கம்	 சாராத	 மக்க ம்	 அவர்களின்
நலன்க ம்	 உண் .வர்க்க	 அதிகாரம்	 என்ப 	 வர்க்கக்	 ைறப்
ஆகிற .தனிநப க் ம்	 ச கத்திற் ம்	 இைடயில்	 உற 	 என்ற	 பிரச்ைன
வர்க்கம்	 சாராப்	 பிரச்ைன.	 ற் ச் ழல்,	 ெபண்ணியம்,	 இந்தியாவில்	 சாதி
தலிய	 பிரச்ைனகள்	வர்க்கம்	 சாராப்	 பிரச்ைனகள்	இப்ப 	இந்த	ஆவணம்

ெசால் கிற .	

2.	 பாட்டாளிய	அைனத் 	அதிகாரம்	என்ப 	ஒ 	 றிப்பிட்ட	 ழலில்	ேசாவியத்
னியனில்	ஒ 	கட்சி	அதிகாரமாக	மாறிய .	கட்சி	அதிகாரமாக	மாற்றியவர்

ெலனின்.	இைதத்தான்	 ஸ்டாலி ம்	 ெசயல்ப த்தினார்.	 மாேவா ம்	இைதக்
கடந் 	 ெசல்ல	 யவில்ைல.	 கட்சி	அதிகாரம்	 என்ற	 ேகாட்பா 	 மார்க்சிடம்
இல்ைல.	 ரட்சிகரமான	 கட்சிக்ேகாட்பாட்ைட	 வ த் 	 ெசயல்ப த்தியவர்
ெலனின்.	 ேசாவியத் கள்,	 அதிகார	 பீடங்கள்	 என்ற	 நிைலமாறி	 கட்சிேய
அைனத் 	 அதிகாரங்க ம்	 ெச த் ம்	 களமாயிற் .	 உள்நாட் ப்	 ேபார்,
ஏகாதிபத்தியத்தின்	 ற் ைக	 என்ப 	 இதற்கான	 ழல்.	 இைதத்
தவிர்த்தி க்க	 யா .	 இப்ப 	 இந்த	 ஆவணம்	 விவாதிக்கிற .	 இந்தச்
ழல்	 மாறிய	 பிற 	 கட்சி	 தன்	அதிகாரத்ைதக்	 கைளந்தி க்க	 ேவண் ம்.
ழல்	 மாறியதா	 என்ப 	 பற்றி	 ஆவணம்	 எ ம்	 ெசால்லவில்ைல.	 ழல்

மாறவில்ைல.	இரண்டாம்	 உலகப்	 ேபார்ச் ழல்.	இப்ப 	விவாதிக்கலாம்.	 ழல்
என்ற	இந்தப்	பார்ைவ	வட்டத்திலி ந் 	இந்த	ஆவணம்	ெவளிேயற	 யா .
ழல்	இவ்வள 	க ைமயான .	இப்ப த்தானா	என் 	நாம்	ேகள்வி	எ ப்பி

விவாதிக்க	 ேவண் ம்.	 இந்தச்	 ழைல	 ஒப் க்	 ெகாண்டால்	 ெதாடர்ந்
ஸ்டாலி க் ப்	 பிற ம்	 ச்ேசவ்,	 கைடசியாக	 ேகார்பச்ேசவ்	 வைர	இந்தச்
ழல்	வட்டம்	விரிவைடயத்தான்	ெசய் ம்	 ழல்	ெசய் ம்	இவ்வள 	ெபரிய

சதி	 பற்றி	 ஆவணம்	 எ தியவர்	 க த் 	 ெச த்தவில்ைல.	 இந்தச்
ழலிலி ந் 	 ஏகாதிபத்தியம்	 இ க்கிறவைர	 நாம்	 ெவளிேயற	 யா

என் 	 நாம்	 விவாதத்ைதத்	 ெதாடரலாம்.	 அப்ப யானால்	 மார்க்சியம்
வி தைலக்கான	ேகாட்பாடாக	ெசயல்திட்டமாக	ஆக	 யா .	விைடேதடக்
கிளம் ம்	ஆவணம்,	நம்ைம	அதலபாதாளத்தில்	தள்ளிவி கிற .	

3.	 பாட்டாளி	வர்க்கத்தின்	 ன்னணிப்	 பைட	என் 	தன்ைனக்	கண் ெகாண்ட
ெபா 	 உைடைமக்	 கட்சி	 அர 	 அதிகாரத்ைதத்	 தான்	 ைகப்பற்றி
ெசயல்ப த்திய .	 ஏற்கனேவ	 ேசாவியத்	 னியனில்	 இ ந்த	 அர
எந்திரத்ைதத்	 தகர்க்க	 இயலவில்ைல.	 ேசாசலிசம்	 ேநாக்கித்	 தன்ைன
மாற்றிக்ெகாள்கிற	 அள க் 	 தலாளிய	 வளர்ச்சி	 ஜார்	 ரஷ்யாவில்
நைடெபறவில்ைல.	 ரட்சிைய	 அ த் 	 ஒ 	 பலவீனமான	 தலாளியத்ைத
ேசாவியத்	 அர 	 வளர்க்க	 ேவண் யி ந்த .	 திய	 ெபா ளாதாரக்



ெகாள்ைகைய	 ெலனின்	 ெசயல்ப த்தினார்.	 ெலனின்	 இறந்த	 அண்ைமக்
காலத்தில்	 இந்தக்	 ெகாள்ைக	 ைகவிடப்பட் 	 ேசாசலிச
ஆக்கத்திற்கான	 பாய்ச்சலாகச்	 ெசயல்திட்டம்	 நைட ைறக் 	 வந்த .
கனரகத்	ெதாழில்கள்	ெப கின.	இரா வம்	ெதாடர்ந் 	பலப்ப த்தப்பட்ட .
இவற் க்காக	 ெப மள 	 லதனம்	 ேதைவப்பட்ட .	 ட் ப்	 பண்ைணகள்
லம்	 லதனம்	திரட்டப்பட்ட .	ெதாழிற்	ெப க்கத்தின்	விைளவாகத்தான்

வாழ்க்ைகத்	 தரம்	 உய ம்	 என் 	 ெசால்லித்	 ெதாழிலாளர்கள்,	 உழவர்கள்,
விஞ்ஞானிகள்	 தலிய	அைனத் 	 மக்களின்	 யற்சிக ம்	 உச்ச	அளவில்
திரட்டப்பட்டன.	 ெதாழிற்சங்க	 உரிைமகள்	 இதற்காக	 றக்கணிக்கப்பட்டன.
மக்கள்	 மீ 	அதிக	அளவில்	கட் ப்பா கள்	ெச த்தப்பட்டன.	ஏகாதிபத்திய
நலன்க க் 	 ஒத் ைழப்பவர்கள்,	 கைளெய க்கப்பட்டனர்.	 உைழப்பாளர்
காம்கள்	 ேபரளவில்	 ேதான்றின.	 இந்தப்	 ேபாக்கின்	 சாரெமன் 	 இப்ப
றிப்பிடலாம்.	 உற்பத்திச்	 சக்திகள்	 வளர்த்ெத க்கப்பட்டன.	 இவற்றின்

வளர்ச்சியில்	 என்றாவ 	 ஒ 	 நாள்	 உற்பத்தி	 உற கள்,	 இவற்றின்
ெதாடர்ச்சியாக	 மனித	 உற கள்	 என்றாவ 	 மாறலாம்.	 சர்வாதிகாரத்திற்
ேதைவயில்லாமல்	ேபாகலாம்.	

இப்ப 	ஏற்படவில்ைல.	ஏெனன் 	நாம்	சிந்திக்க	 ேவண் ம்.	 தலாளிய	வளர்ச்சி,
ற் ப்ெபறாத	 நிைலயில்	 ரட்சிக்கான	 வாய்ப் 	 ஏற்பட்ட .	 ரட்சிக் ப்பிற

ேசாவியத்	அரசின்	 கீழ்	 தலாளிய	வளர்ச்சிக் 	 ைனயலாம்	 என்றார்	ெலனின்.
ெலனின்	காலத்தில்	சிறிய	அளவில்,	அப் றம்	 ஸ்டாலின்	காலத்தில்	ெபரிய	அள
ெசயல்பட்ட ,	 தலாளிய	 வளர்ச்சி.	 ேசாசலிசம்	 என்ற	 ெபயரில்	 தலாளிய
வளர்ச்சி,	 தலாளிய	 ஏகாதிபத்திய	 நா களில்	 ஏற்பட்ட	 ெதாழில்	 வளர்ச்சி
ேசாவியத்	 னிய க் ம்	 ேதைவ.	 இைதப்	 ேபாலேவ	 இரா வப்	 ெப க்க ம்,
நவீன	 அறிவியல்	 வளர்ச்சி,	 ெதாழில் ட்ப	 வளர்ச்சி	 எல்லாேம	 ேசாவியத்
னிய க் ம்	 ேவண் ம்.	 இதற்காகப்	 ெப ம்	 லதனம்	 ேதைவ.

ெதாழிலாளிகளிடமி ந் 	உழவர்களிடமி ந் ம்	 லதனத்ைதத்	திரட்ட	ேவண் ம்.
அடக் 	 ைறயில்லாமல்	 இைதத்	 திரட்ட	 யா .	 அடக் 	 ைறைய
அலங்காரப்ப த்த	ேசாசலிசம்	என்ற	 ேபச் .	இந்த	 உணர்ைவப்	பயன்ப த்தித்தான்
லதனத்ைதத்	திரட்ட	 ம்.	 ேசாவியத்	அர 	திரட் ய .	 தலாளிய	நா கள்

200,	 300	 ஆண் களில்	 ெபற்ற	 வளர்ச்சிைய	 40	 அல்ல 	 50	 ஆண் களில்
ேசாவியத்	 னியன்	 ெபற்றாக	 ேவண் ம்.	 இதற்காக	 தலாளிய	 நிர்வாக	 ைற

	 அளவில்	 அர 	 அைமப்பி ம்,	 கட்சி	 அைமப்பி ம்	 ெசயல்ப த்தப்பட்ட .
ேகள்வி	 ேகட்காேத,	 உைழத் க்	 ெகாண் .	 இப்ெபா 	 ஜனநாயகம்	 இல்ைல.
என்ைறக்காவ 	வரலாம்.	நான்	நி ணன்,	நீ	ெதாழிலாளி.	நான்	ெசால்வைதக்	ேகள்.
இப்ப 	ெசயல்ப த்தப்பட்ட ,	 தலாளிய	நிர்வாக	 ைற.	இ 	 ேசாசலிச	நிர்வாக
ைற	அல்ல.	ேசாசலிச	நிர்வாக	 ைற	என்றால்	ஒ 	

ெதாழிற்சாைலயில்	 அல்ல 	 ட் ப்பண்ைணயில்	 உைழக்கிற	 அவ்வள



ேபர்கேளா ம்	 சமமாக	 அமர்ந் 	 ேபச	 ேவண் ம்.	 விவாதிக்க	 ேவண் ம்.
எல்லாவற்ைற ம்	 கலந் 	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 எல்ேலா ம்	 ேசர்ந்ேத	 திட்டமிட
ேவண் ம்.	 அைதச்	 ெசயல்ப த்த	 ேவண் ம்.	 இங் 	 எஜமானத் வத் க்
இடமில்ைல.	 ேதாழைமக் த்தான்	இடம்	 உண் .	 நி ணன்	 என்ற	 ைறயில்	தனிச்
ச ைகக் 	 இடமில்ைல	 .	 தைலவன்	 அதிகாரியாக	 யா .	 தைலவன்
ெதாழிலாளியாக ம்	இ க்கேவண் ம்.	 நகரத்தா க் 	அதிகம்	 என்ற	 ேபச் க்
இடமில்ைல.	கட்சிக்காரன்	மக க் 	உயர்ந்த	ப ப் 	என்பதற் 	இடமில்ைல.	அழ
சாதனங்க க் த்	 ேதைவயில்ைல.	 ஆடம்பரத்திற் ம்	 இடமில்ைல.
கட்சிக்கார க் 	 அதிகம்.	 ெதாழிலாளிக் 	 ைற 	 என்ற	 ேவ பாட் க்
இடமில்ைல.	 கட்சிக் ள்	 இேததான்.	 இரா வத்திற் ள் ம்	 இேத	 வைக	 உற .
இங் 	உள த்	 ைற	இ க்க	 மா,	க த் 	ேவ பாட் ற்காக	சிைறயில்	தள்ள

மா?	 தன்	 தைலைமைய	 நிைலநி த்திக்	 ெகாள்ள,	 தன்ைனத்	 திறனாய்
ெசய்பவைர,	 எதிரிக் 	 இடம்	 ெகா த்தவெனன்ன	 என் 	 விசாரிக்க	 மா?
ெகாைலத்	 தண்டைன	 விதிக்க	 மா?	 இப்ப ச்	 ெசய்தால்	 ேசாசலிச	 உணர்
இங் 	தங் மா?	

இப்ெபா 	 உ தியாகச்	 ெசால்லலாம்.	 தலாளியத்ைத	 /	 ஏகாதிபத்தியத்ைத
ெவற்றி	ெகாள் ம்	ேநாக்கில்	ேசாவியத்	 னியனில்	ெசயல்ப த்தப்பட்ட ,	எல்லா
நி வனங்க க் ள் ம்	 தலாளியம்தான்.	உற்பத்தி	சக்திகைளப்	ெப க் 	என்ற
ரல்,	 தலாளியத்தின்	 ரல்தான்.	 உற்பத்தி	 உற க க் 	அ த்தம்	ெகா ப்ப

ேசாசலிசத்தின்	 ரல்.	 அப்ப யானால்	 எங்ேக	 தவ 	 ெதாடங்கிய 	 என் 	 நாம்
வரலாற்ைறத்	 ேதாண் ச்	 ெசல்லேவண் ம்.	 இைடயில்	 இந்த	 ஆவணத்தா க் ப்
பதில்	 ெசால்லிவிடலாம்.	 பாட்டாளி	 வர்க்கத் க் ப்	 பதிலாகக்	 கட்சி	 தன்ைன
ன்னிைலப்ப த்திக்	 ெகாண்ட ம்	 அர 	 அதிகாரத்ைத	 ேமற்ெகாண்ட ம்,
தலாளியத்ைதச்	 ெசயல்ப த் வதற்காகத்தான்.	 பாட்டாளிகைள	 அமரைவத்

நிதானமாக	அவர்க க் 	ேபாதைன	தந் 	அவர்கள்	 லம்	ெசயல்திட்டம்	வ த் ,
அைதச்	 ெசயல்ப த் வதற் 	 யா .	அவர்க க் 	அறி த்	 தரம்	 ேபாதா .
நாம்	வ க் ம்	 நீண்ட	 காலத்	 திட்டம்	அவர்க க் ப்	 ரியா .	 நாம்	 ெசால்வைத
அவர்கள்	 ெசய்தால்	 ேபா ம்.	 ேசாசலிசம்	 வந் வி ம்.	 ேசாசலிசம்	 என்றால்
என்னவாம்?	 இன் ம்	 அதிக	 அளவில்	 இயந்திரங்கள்,	 ெதாழில் ட்பம்,	 நவீன
அறிவியல்,	 ெதாடர் 	 சாதனங்கள்,	 இரா வம்,	 நகரப்	 ெப க்கம்	 ப ப்பாளிகள்
கட்சி	 அதிகாரிகள்,	 கட்சித்	 தைலைம	 ெசான்னைத	 நம்பி,	 கட்சி	 அதிகாரத்ைத
ஏற் ,	 தன்னலம்	 றந் 	 பல	 ேகா 	 ேபர்	 உைழத்தார்கள்.	 பல	 லட்சம்	 ேபர்
இறந்தார்கள்.	 கட்சி	 சிலசமயம்	 ய	 விமர்சனம்	 ெசய் 	 ெகாண்ட .	 உள்ளி ந்
எதிரிகைளக்	 கைளந்ததாகச்	 ெசால்லிக்	 ெகாண்ட .	 இப்ப யாக
கட்சிக்காரர்க ேம,	 ேசாசலிசம்	 என	 ைமயாக	 நம்பி	 தலாளியத்ைதச்
ெசயல்ப த்தினார்கள்.	 இந்த	 தலாளியம்	 தான்	 ெதாடர்ந் 	 தாக் ப்பி க்க

யாமல்	 தனக் ள்ேளேய	 த மாறி	 சிைதந் ,	 அப் றம்	 அழிந் ேபாய்,
இப்ெபா 	ஏகாதிபத்தியேம	 	அளவில்	என்ைன	எ த் க்	ெகாள்	என்கிற .	



4.	 இந்த	ஆவணத்தில்	 ேசாவியத்	அ பவங்கள்	 த ம்	 ப ப்பிைனகள்	 என்ப ,
சீன	 அ பவத்தில்	 ப ப்பிைனகைளக்	 காட் ம்	 அதிகமாகச்
ெசால்லப்பட் ப்ப 	ெபா த்தமில்ைல.	 ேசாவியத்	அ பவத்ைதக்	காட் ம்
மாேவா	தைலைமயிலான	சீன	அ பவம்	மிக	விரிவாக	இ ந்த .	சீனப் ரட்சி,
உழவர்கள்	 லம்	 நைடெபற்ற .	 சீனத்தின்	 ப ண்ைமயான	 நிைல,	 அதிக
அளவில்	 கணக்கில்	 ெகாள்ளப்பட்ட .	 ஏனான்	 அ பவம்,	 உலக	 வரலாற்றில்
மிக	 க்கியமான .	மக்கள்	ஆ தபாணியாக்கப்பட்டனர்.	ெதாழில் ைறக் ம்
ேவளாண்ைமத்	 ைறக் ம்	 இைடயிலான	 ரண்பா
ஊக் விக்கப்படவில்ைல.	மாெப ம்	பாய்ச்சல்	காலத்தில்	மக்கள்	திரளினரின்
ஆற்றல்கள்	உச்ச	அளவில்	திரட்டப்பட்டன.	இயந்திரங்கள்	மக்களின்	உைழப்ைப
மாற்றீ 	ெசய்யவில்ைல.	மக்கள்	வி தைலப்	பைட,	மக்கள்	மீ 	ஒ 	 ைமயாக
இ க்கக் டா 	 என்ப 	 நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட .	 எல்ைலயில்	 இ ந்த
இரா வம்	 தனக்கான	 உண த்	 ேதைவைய	 நிைற த் ம்	 ைறயில்
ேவளாண்ைமயில்	 ஈ பட்ட .	 உள்நாட் ல்	 இ த்தப்பட்ட	 இரா வம்,
ெதாழிற்சாைலகளி ம்	கல்விக்	 டங்களி ம்	தன்	உைழப்ைபச்	ெச த்திய .
அ வைடக்	காலங்களில்	உழவர்க க் 	உதவியாகச்	ெசயல்பட்ட .	சீனத்தில்
உ வாக்கப்பட்ட	 கம் ன்	 ைற	 உலக	 அளவில்	 ெவ வாகப்	 கழப்பட்ட .
கிராமப் றங்களி ம்	 நகரப்	 ப திகளி ம்	 கம் ன்கள்	 எ ந்தன.
கிராமப்ப திகளில்	 உ வாக்கப்பட்ட	 கம் ன்,	 தனக் ரிய	 பிரேதசத்தின்
ெதாழில்,	 ேவளாண்ைம,	 ம த் வம்,	 கல்வி,	 பா காப் 	 ஆகிய
அைனத்ைத ம்	 திட்டமிட் 	 ெசயல்ப த்திய .	 வாரத்தின்	 இ திநாளில்
கம் ன்	உ ப்பினர்கள்	ஒ ங் 	தம்	ெசயற்பா கைள	பரிசீலைன	ெசய்
தவ கைளத்	 தி த்தம்	 ெசய் 	 ேம ம்	 சரியான	 ெசயல்பாட் ற் த்
திட்டமிட்டார்கள்.	 நகரங்களிலாகட் ம்,	 கிராமப்	 ப திகளிலாகட் ம்,
நி ணர்கள்,	 தைலவர்கள்	 எனப்ப ேவார்	 தா ம்	 உடல்	 உைழப்பில்
ஈ பட்டார்கள்.	 ைள	 உைழப்பாளிக க் 	 அல்ல 	 நிர்வாகிக க் 	 தனி
ஊதியம்	 இல்ைல.	 இரா வத்தில்	 ட	 சிறி 	 காலம்	 பதவிகள்
ஒழிக்கப்பட்டன.	 பண்பாட் ப்	 ரட்சிக்	காலத்தில்	 நிர்வாக	அைமப்பாக	 வர்

க்கள்	ஏற்பட்டன.	அரசியல்	அதிகாரத்ைத	ஆைணயில்	ைவக்க	ேவண் ம்
என்ற	 ரல்	 நா 	 வ ம்	 எ ந்த .	 வரலாற்ைற	 மக்கள்	 சக்திதான்
தீர்மானிக்க	 ேவண் ம்.	 ஆ தங்கள்	 தீர்மானிக்க	 யா .	 அ 	 ஆ தம்
என்ப 	 காகிதப்	 லி.	 இவ்வாெறல்லாம்	 ழக்கங்கள்	 எ ந்தன.	 வாழ்வியல்
அ பவங்களிலி ந் 	 இயங்கியல்	 கற்கப்பட்ட .	 கம் ன்	 ைற
சீனாவிலி ந் 	 இனி	 என் ம்	 மைறயா 	 என் 	 அெமரிக்கப்	 பயணிகள்
எ தினர்.	

கட்சிக் ள் ம்	 இ வழிப்பாைத	 என் 	 ேபசினார்	 மாேவா.	 தலாளியமா?
ேசாசலிசமா?	 எ 	 இ தியில்	 ெவற்றி	 ெப ம்?	 என்ப 	 இன் ம்
தீர்மானிக்கப்படவில்ைல	 என்றார்.	 ஒ 	 பண்பாட் ப்	 ரட்சி	 ேபாதா .



ற் க்கணக்கில்	இைவ	ெதாடர	ேவண் ம்	என்றார்.	 	 க்கள்	மலரேவண் ம்
என்றார்.	 தன்	 சிந்தைனப்	 ேபாக்ைக	 கட்சிக் ள்	 எதிர்ப்பவர்கள்	 ெவளிேய
ெத க்க க் 	வந் 	 ேபாராடட் ம்	 என்றார்.	 சீனாவின்	 ச்ேசவ்	 என் 	லிேயா
ேசாஷிைய	திறனாய் 	ெசய்தார்.	தி ம்ப ம்	ஏனான்	மைலப்ப திக் தான்	தி ம்பி
ெசல்வ 	 பற்றி	 கவைல	இல்ைல	 என்றார்.	 ேசாவியத்	 ெதாழில்	 ைறைய	 மாேவா
ம த்தார்.	உற்பத்தி	சக்திக க் 	 தன்ைம	த வைத	மாேவா	ம த்தார்.	

இவ்வைக	அ பவங்கள்,	 ேசாவியத்	அ பவங்கைளக்	 கடந் 	 ெந ந்ெதாைல
வரலாற் 	இயக்கத்ைத	 ன்ென த் ச்	ெசன்றைவ.	 தலாளியத்ைத	ேசாசலிசம்
எவ்வா 	ெவல்ல	ேவண் ம்	என்ற	திைசவழிைய	இைவ	கட்டக் யைவ.	ஆடம்பர
வாழ்க்ைக	 டா .	 ேமற்கத்திய	 வாழ்க்ைக	 ைற	 நமக் த்	 ேதைவ	 இல்ைல.
வாழ்க்ைக	எளிைமயாக	இ க்க ம்.	மக்க க் 	ஊழியம்	ெசய்வதன்	 லேம
நம்ைமத்	 ய்ைமப்ப த்திக்	ெகாள்ள	 ம்.	இவ்வாெறல்லாம்	சீன	அ பவங்கள்
நமக் 	 ப ப்பிைன	 தரக் யைவ.	 ஆனால்	 சீன	 அ பவம்	 எங் 	 எப்ப ,
ேதால்வி ற்ற ?	 கட்சி	 ைமயக் வில்	 மாேவா	 எப்ெபா ம்	 சி பான்ைமப்
ப தியிேலேய	 இ ந்தார்.	 இரா வம்,	 ெதாழிற்ெகாள்ைக	 நிர்வாகம்	 ஆகிய
அைனத் 	அம்சங்களி ம்	 ேசாவியத்	 நைட ைறையத்தான்	 சீனா	 கைடப்பி க்க
ேவண் ம்	 என்ற	 க த் ைடயவராக	 லிேயா	 ேசாஷி	 இ ந்தார்.	 இவர 	 பாைத
தலாளியப்	 பாைத.	 மாேவாவின்	 பாைத	 ேசாசலிசப்	 பாைத.	இங் 	 தலாளியம்

தான்	 ெவன்ற .	 சீன	 அ பவங்கள்	 நாம்	 விரிவாக,	 சரியாகக்	 கற் க்
ெகாள்ளத்தக்கைவ.	 இேதேபாலேவ	 இன் ம்,	 ெதன்	 வியட்நாம்,	 கி பா,	 இைவ
ேபாலேவ	 கிழக் 	 அய்ேராப்பிய	 நா கள்	 ஆகியவற்றின்	 அ பவங்க ம்	 கற்கத்
த ந்தைவ.	 ேசாசலிசம்	 என்றால்	 என்ன?	 என் 	 ெதாடங்கி	 இவ்வ பவங்கள்
கற்கத்	 த ந்தைவ.	 ஆவணக்காரர்,	 இவ்வைக	 அ பவங்க க் ள்	 அதிகம்
ெசல்லவில்ைல.	 ஏன்	 என்ப 	 ெதரியவில்ைல.	 பாரிஸ்	 கம் னின்	 அ பவப்
பின்னணியில்	 சீனாவின்	 கம் ன்	 அ பவம்,	 ஒப்பிட் ம்	 ேவ ப த்தி ம்	 கற்கத்
த ந்த .	

5.	 பாட்டாளிய	 மக்களாட்சி	 ஒ 	 கட்சியின்	 அைனத் 	 அதிகாரமாக	 எப்ப
மாறிய 	 என்ற	 ஒற்ைறப்	 பிரச்ைனைய	ஆதாரமாக	 ைவத்தி க்கிற 	 இந்த
ஆவணம்.	 ேசாசலிசக்	 கட் மானம்	 ேபான்ற	 பிற	 பிரச்ைனகைள	 இந்த
ஆவணம்	 விவாதிக்கவில்ைல.	 பாட்டாளிய	 மக்களாட்சி	 	 அளவில்
ெசயல்பட் ந்தால்	 பிற	 பிரச்ைனக க் மான	 தீர் க ம்	கிைடத்தி க் ம்
என்ப 	ஆவணம்	எ தியவரின்	க த்தாக	இ க்கக் ம்.	இந்த	ஆவணம்,
மார்க்சிய	 ெமய்யியல்	 பிரச்ைன	 பற்றி	 மிகச்	 க்கமாகக்	 றிப்பி கிற .
வர்க்கம்,	 வர்க்கம்	 சார்ந்த	 பிரச்ைன,	 வர்க்கம்	 சாராப்	 பிரச்ைன	 என்
விவாதிக் ம்ெபா 	 மார்க்சிய	 ரீதியிலான	 தீர் கள்	 என்பதற் 	 மாறாகப்
திய	 பிரச்ைனகைள	 கிளப் கிற .	 வர்க்கம்	 சாரா	 அ ைறக்
மார்க்சியத்தி ள்	இடம்	உண்டா	என் 	நம்ைமக்	ேகட்கைவக்கிற .	இந்தியச்



ழலில்	 மார்க்சியரின்	 ரட்சிகரச்	 ெசயல் ைறகள்	 என்னவாயின்?	 என்ன
காரணத்தால்	 என் 	 இந்த	 ஆவணம்	 விவாதிக்கவில்ைல.	 ச க	 உைடைம
நா கள்	 எனக்	 க தப்பட்ட	 நா களின்	 பிரச்ைனக ம்	 பிற	 நா களின்
பிரச்ைனக ம்	 ஒன்றல்ல.	 இரசிய	 அ பவத்ைத	 விவாதிப்பதன்	 லேம
இங் ள்ள	கட்சி	தன்	அைமப் 	/	ெசயல்பா 	 றித் 	எைதப்ப ப்பிைனயாகக்
ெகாள்ள	 ேவண் ம்	 என்பைத	 இந்த	 ஆவணம்,	 றிப்பாக	 மைற கமாக
ெசால்வதாக	 எ த் க்	 ெகாள்ளலாம்.	 இந்தியச்	 ழலில்	 மார்க்சிய
ெலனினியக்	 கட்சி	 பாட்டாளிய	 அைனத் 	 அதிகாரத்ைதச்	 ெசயல்ப த்த

யா .	 அப்ப யானால்,	 ைறந்த	 அள 	 கட்சிக் ள்	 எஜமானத் வம்
டாெதன்பதாக	 இந்த	 ஆவணம்	 க வதாகக்	 ெகாள்ளலாம்.	 ேசாவியத்
னியன்	என் 	பிற	நா களின்	அ பவங்கைள	விவாதிப்பதற் 	 ன் ரிைம

த வதற் ப்	 பதிலாக	 நம 	 ழல்	 பற்றிய	 பிரச்ைனக க் 	 ன் ரிைம
த வ 	 ேமல்	 எனத்	 ேதான் கிற .	 ெபண்ணியம்,	 ற் ச்	 ழல்,	 சாதியம்,
நவீன	 அறிவியல்,	 ெதாழில் ட்பம்,	 ப ைமப் ரட்சி	 என்ெறல்லாம்	 மார்க்சிய
ேநாக்கில்	 விவாதங்கைள	 ன்ென த் ச்	 ெசல்வ ,	 நமக் ப்	 பயன்ப ம்.
விவாதங்க க் 	 பதில்	 ெசான்ன	 ேதாழர்	 ேவ ,	 தன 	 ஆவணத்தில்
பாட்டாளி	 வர்க்க	 அைனத் 	 அதிகாரம்	 ஒ 	 கட்சி	 அதிகாரமாக
சீர் ைலந்த ,	 என்ப தான்.	 ஆவணத்தின்	 அ ப்பைட.	 இைத	 ஒப் க்
ெகாள்கிறீர்களா	 என் 	 ேகட்டார்.	 உள்நாட் 	 நிைலைம	 ஏகாதிபத்திய
நா களின்	 ற் ைக	என்ற	 ழல்	காரணமாகத்தான்	ஒ 	கட்சி	அதிகாரம்
தன்ைம	 ெபற்ற 	 என்பைத	 ெலனின்	 எங் ம்	 றவில்ைல.	இப்ப 	 ேதாழர்

ேவ 	

ம்ெபா ,	 றிப்பிட்ட	 ழலில்	 நிர்ப்பந்தம்	 பற்றிய	 உணர் 	 ெலனி க்
இ ந்தி ந்தால்,	 நிர்ப்பந்தம்	 ைறகிறெபா ,	 பாட்டாளிய	 அைனத்
அதிகாரத்திற் 	மாற்றீ 	 என்ற	 ைறயிலான	ஒ 	கட்சி	அதிகாரத்ைத	தவிர்க்க
ேவண் ம்	 என்ப 	 பற்றி	 ெலனின்	 ேபசியி க்கக்	 ம்	 என்பதாக	 நாம்	 ரிந்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இப்ப 	நம்மிடம்	எதிர்பார்க்கிறார்	ேதாழர்	ேவ .	

மக்கள்	 ஆட்சி	 என்ப 	 பற்றி	 ெலனி க் ப்	 ேபாதிய	 ரிதல்	 இல்ைல	 என்பைத
அ த்தமாகச்	 ெசால்ல	 வி ம் கிறார்	 ேதாழர்	 ேவ .	 மக்களாட்சி	 என்பதில்
அரசியல்	 தன்ைமயிலான	அர 	 என்ப ம்	 ச க	 நிர்வாகம்	 என் 	அறியப்ப கிற
ச கவியல்	 என்ப ம்	ஆக	இ 	 ப திகள்	 உள்ளன.	 தலாளிய	 மக்களாட்சிக்
ன்ேப	 வரலாற்றின்	 ெதாடக்கத்திலி ந் 	 அல்ல 	 வரலாற் க் 	 ன்ேப	 ட

இனக் 	 மக்களிடம்	 மக்களாட்சி	 ைற	 இ ந்த .	 இதன்	 ெதாடர்ச்சிதான்
தலாளிய	 மக்களாட்சி.	 ேதாழர்	 ேவ 	 ேம ம்	 விளக் கிறார்.	 ேசாசலிசத்தின்

ேபா ம்	அதன்	அ த்த	கட்டமான	கம் னிசத்தின்	ேபா ம்	ச க	நிர்வாகம்	என்ற
மக்களாட்சி	பல	இலட்சம்	மடங் 	ேமம்ப ம்	என் 	 றிய	ெலனின்	அக்காலங்களில்
மக்களாட்சி	 உதிர்ந் வி ம்	 என் ம்	 றிப்பி கிறார்.	 உதிர்வ 	 அர .	 இ



மக்களாட்சியின்	 தலாளிய	 காலத் 	அர ைற.	இப்ப 	 ேவ ப த்திப்	 பார்க்க
ெலனி க் த்	ெதரியவில்ைல.	இப்ப 	விளக் கிறார்	 ேதாழர்	 ேவ .	 தலாளிய
மக்களாட்சிக்	 காலத்தி ம்	 மக்களின்	 சிவில்	 உரிைமகைள	 அர 	 ெபா ட்ப த்தி
ெசயல்ப த்தத்தான்	 ேவண் ம்	 என் 	 க ம்	 ேதாழர்	 ேவ ,	 மக்களாட்சி
என்பதன்	 அரசியல்	 	 வர்க்கம்	 சார்ந்த 	 என் ம்	 ரிைமகைளச்
ெசயல்ப த் ம்	 ச க	 நிர்வாகம்	 என் 	 ,	 வர்க்கச்	 சார்பற்ற 	 என் ம்
ேவ ப த் கிறார்.	ெலனின்	பார்ைவைய	வர்க்கக்	 ைறப் 	என்கிறார்.	

உடன யாக	 நமக் 	 ஏற்ப ம்	 சந்ேதகங்கள்	 சில	 தலாளிய	 அர ,	 சில
சந்தர்ப்பங்களிலாவ 	 மக்களின்	 ரிைமகைளச்	 ெசயல்ப த்தாமல்,	 தான்
அரசாக	 நிைலெபற யா .	இேத	 தலாளிய	அர 	 சில	 ெந க்க களின்ேபா

ரிைமகைள	 ற்றாக	 அழிக்க ம்	 ெசய்கிற .	 இப்ப 	 ஒ 	 ெலனினியவாதி
விவாதிப்பதற் 	இடமி க்கிற .	

ெலனி க் த்	 ெதரியவில்ைல	 என்பைத	 அவர்	 காலத் க்	 க ைமயான
நிர்ப்பந்தங்களின்	ெதாடர்ச்சியாக ம்	நாம்	காண ம்.	 ேமற்கத்திய	நா களின்
வளர்ச்சி	 ெபற்ற	 மக்களாட்சி	 ைற	 ஜார்	 ரஷ்யாவில்	 இல்ைல.	அரசியல்	 நிர்ணய
சைபைய	 ெலனின்	 கைலத்த ,	 ழல்	 தந்த	 நிர்ப்பந்தத்தின்	 விைள .	 இப்ப
ெலனின்	 கைலத்தைத	 ேதாழர்	 ேவ 	 ைற	 ெசால்லவில்ைல.	 பாரிஸ்	 கம் ன்,
நிைலெபறாைமக் 	ஒ 	 க்கிய	காரணமாக	மார்க்கம்	எங்கல் ம்	 றிய ,	ைமய
அதிகாரத்ைத	உடன யாகக்	கைலத்த தான்.	ஆக,	ைமய	அதிகாரம்	ேதைவயான
கால	அள க் ச்	ெசயல்ப வைத	 ேதாழர்	 ேவ 	 ஏற்கத்தான்	ெசய்கிறார்.	இந்த
ைமய	 அதிகாரம்	 ைறந்த	 கால	 அள க் க்	 ட	 ேதைவயில்ைல	 என் தான்
ேதாழர்	 ேவ 	 ெதாடங்கியி க்க	 ேவண் ம்.	 அப்ப யானால்,	 ேசாசலிசமாகத்
தன்ைன	 மாற்றியைமத் க்	 ெகாள்ளக் ய	 அள க் 	 தலாளியம்	 வளர்ச்சி
ெபறாத	 ரஷ்ய	 ழலில்	 ரட்சி	 ெசய்தி க்க	 ேவண்டாம்	 என் ம்,	 விவாதத்ைதக்
ெகாண் 	ெசல்ல	ேவண் யி க் ம்.	

ஆக,	 பாட்டாளிய	அைனத் 	அதிகாரம்	 ஒ 	 கட்சி	அதிகாரமாக	 சீர் ைலந்த
என்ற	 இந்த	 ஆவணத்தின்	 அ ப்பைட,	 ேசாவியத்	 னியனில்	 ேசாசலிசக்
கட் மானம்	ஏன்	தகர்ந்த 	அல்ல 	ஏன்	ெசயல்படவில்ைல	என்ற	விளக்கத்திற்
ஆதாரமாக	 யா .	 கட்சி	 சீர் ைலந்த 	 என்ப 	 உண்ைமதான்.	 ெலனின்
சிந்தைனயிலி ந்த	ஒ 	 ைறதான்	இந்தச்	 சீர் ைல க் 	ஒ 	 காரணம்	 என்
விவாதிக்கத்	ெதாடங்கினால்,	சிந்தைனையச்	சரிப்ப த்திக்	ெகாள்வதன்	 லம்	 ற
நிைலயில்	மாற்றத்ைத	ஏற்ப த்த ம்	என் 	 ேபச	ேவண் யி க் ம்.	 றநிைலச்
சிக்கைல,	ெவ ம்	க த்தியல்	சிக்கலாகக்	கா ம்	தவறான	 ைற	இ 	என்பதில்
ஐயமில்ைல.	

6.	 ெபண் ரிைம	 இயற்ைக	 நாசம்	 தலியவற்ைற	 வர்க்கத்திற் 	அப்பாற்பட்ட



சிக்கல்கள்	எனத்	ேதாழர்	ேவ 	க வ 	நமக் 	உடன்பா ல்ைல.	வர்க்கம்
என்பைதக்	 கறாராக	 நிர்ணயிப்பதில்	 சிக்கல்	 உண் .	 பைக	 ரண்பா
என்பைதத்	 தவிர	 நட் 	 ரண்பா 	 என் 	 ம்	 இயங்கியலில்	 உண் .
அதிகாரத்ைத ம்	 உற்பத்திப்	ெப க்கத்ைத ம்	 தன்ைமப்ப த் ம்	ெபா
இயற்ைக	 நாசம்	அைடவைதத்	 தவிர்க்க	 இயலா .	 ெபண்களின்	 உரிைம ம்
மதிக்கப்படா .	 வர்க்கம்	 என்ப ட	 அதிகாரக்	 கட்டைமப்பாக	 இ க்க

யா .	 பாட்டாளி	 வர்க்கத் க் 	 தன்ைம	 த வதன்	 லம்	 உழவர்கள்
தலிய	பிற	ச கப்பிரிவினர்	மீ ,	ஆதிக்கம்	ெசய்வைத	நாம்	ஏற்பதற்கில்ைல.

மாேவா	 றியப 	 மக்கள்	 மற் ம்	 மக்களின்	 எதிரிகள்	 என்ற	 ைறயில்
பா பா 	ெசய்வ தான்	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.	வர்க்கத்திற்கப்பால்	என்
பார்ப்ப 	 இ தியில்	 மார்க்சியத்ைதேய	 ைறப்பதில்	 ம்.	 கட்சிக் ள்
ேதாழர்	ேவ வின்	அ பவங்கள்	ஆய் க் ரியைவ.	
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கம் னிசம்	 என்பதன்	 தல்கட்டம்	 ேசாசலிசம்.	 கம் னிசம்	 பற்றி ம்	 ேசாசலிசம்
பற்றி ம்	 மார்க்சிய	 தல்வர்க ம்	 வழிவந்தவர்க ம்	 தம்	 ரிதைல ம்
அ பவத்ைத ம்	 ட்பமாக	ெவளிப்ப த்தி	உள்ளனர்.	மாேவா	ஒ 	சந்தர்ப்பத்தில்,
வரலாற்றில்	 தலாளியமா	 அல்ல 	 ேசாசலிசமா	 எ 	 ெவற்றி	 ெப ம்	 என்ப
இன் ம்	 தீர்மானிக்கப்படவில்ைல	 என்றார்.	 மாேவாைவ	 ேகார்பச்ேசவ்
ரிந் ெகாள்ள	 வி ம்பியி க்கமாட்டார்.	 கலாச்சாரப் ரட்சி	 பற்றி	 மாேவா	 றிய
ெபா 	கலாச்சாரப் ரட்சி	ஒ ைற	அல்ல	பல ைற	நைடெபற	ேவண் ம்	என்றார்.
ேசாவியத்	 னியனில்	 ெசயல்ப த்தப்பட்டதாக	 ன் 	 ெசால்லிக்ெகாண்ட
கலாச்சாரப் ரட்சி	 பற்றிய	 விமர்சனத்ைத	 மாேவாவின்	 ரிதலின்	 அ ப்பைடயில்
ேகார்பச்ேசவ்	 ெதரிந் 	 ைவத்தி ந்தாரா?	 ெதரிந்தி க்க	 யா .	 உற்பத்திக்
க விகளின்	 ெப க்கம்	 தலாளியம்தான்	 என்றார்	 மாேவா.	 இந்த	 உண்ைம
ேகார்பச்ேச க் ப்	 ரிந்ததாக ம்	 ெதரியவில்ைல.	 ெதாழில்	 ைறயி ம்
நிர்வாகத்தி ம்,	இரா வ	நிர்வாகத்தி ம்	ஆட்சி	நிர்வாகத்தி ம்	மட் மல்லாமல்,
கட்சிக் ள் ம்	 இ வழிப்பாைத	 பற்றி	 மாேவா	 றியி ந்தார்.	 ஒன்
தலாளியப்பாைத	 மற்ற 	 ேசாசலிசப்பாைத,	 கட்சிக் ள் ம்	 நைடெப வ

வர்க்கப்	ேபாராட்டம்.	இ 	ேகார்ப்பச்ேச க் 	ெதரி மா?	இம்மாதிரி	மார்க்சியத்தின்
அ ப்பைட	 உண்ைமகைளப்	 ரிந் 	 ைவத் 	 எங்ேக	 தவ 	 ேநர்ந்த 	 என்
கண்டறிந் 	 கைளவதற்கான	 யற்சியில்	 ஈ பட் 	 அப் றம்	 கம் னிசம்
ேதாற் விட்ட 	 என் 	 அறிவித்தி ப்பார்.	 சரி	 பரவாயில்ைல.	 ேதால்வி	 என்ப
ெவற்றிக் 	அ ப்பைட	 ேதால்வியிலி ந் 	 நாம்	 கற் க்ெகாள்ள	 ேவண் ம்	 என்
இவர்கள்	க வதாக	நாம்	நிைனத் க்	ெகாள்ளலாம்.	

ேகார்பச்ேசவ்	85	86	ம்	ஆண் களில்	தான்	 ன்ைவத்த	ெபா ளியல்	ம 	சீரைமப்
என்ற	ெபாஸ் ராய்காைவ,	ெலனின்	 ன்ைவத்த	 திய	ெபா ளியல்	திட்டத்ேதா
ஒப்பிட்டார்.	 ேசாவியத்	 னியனில்	 ெபா ளியல்	 உற்பத்தி	 ற்றாகத்	 ேதங்கிவிட்ட
ழலில்,	 இம்மாதிரி	 ஒ 	 திய	 திட்டத்ைத	 ேசாதைன	 என்ற	 அளவிலாவ

வரேவற்க	 ேவண் யி ந்த .	 அப் றம்	 ெவளிநாட் க்	 கட தவி	 ேவண்
ேகார்ப்பச்ேசவ்	காத் க்	கிடந்தார்.	பயணம்	ெசய்தார்.	ேசாவியத்	 னியனில்	நவீன
அறிவியல்	ெதாழில்	 ட்பத்தின்	ேதைவக்காக	ஏகாதிபத்தியத்ைத	வ ந்தி	வ ந்தி
அைழத்தார்.	 அப்ெபா 	 கம் னிசத்தில்	 அக்கைற	 உைடயவர்க க்
அ த்தமான	 சந்ேதகம்	 எ ந்த .	 ஏகாதிபத்தியத்தின்	 உதவிைய	 வ ந்திக்
ேகா வ ,	 சந்ேதகத் க் 	 ஒ 	 காரணம்.	 நவீன	 அறிவிய ம்	 ெதாழில்



ட்ப ம்	 ேசாவியத்	 ச கத்தில்	 அதிகாரத்ைத	 எந்த	 அள 	 அதிக	 அளவில்
ைமயப்ப த் ம்?	 தவிர	 ச கத்ைத	 எந்த	 அள 	 நாசப்ப த் ம்	 என்ப 	 பற்றிய
சந்ேதகம்.	 இன்ெனா 	 காரணம்,	 ேகார்பச்ேசவ்	 றிய	 உதவி	 கிைடப்பதாக
இல்ைல.ஏகாதிபத்தியம்	 ேசாவியத்	 னியைன	 பலவீனப்ப த்த	 உலக
ச தாயத்தின்	 ன்னிைலயில்	 ேகவலப்ப த்த	 நிைனத்த 	 இராக்ேபாரில்
ேகார்பச்ேசைவ	 தன்	 வனாக	 சதிக் 	 ஒத் ைழப்பாக	 பயன்ப த்திக்
ெகாண்ட .	ேகார்பச்ேசவ்	இைதெயல்லாம்	வி ம்பித்தான்	ெசய்தார்.	அப் றமாவ
இவர்	 ேகட் க்	 ெகாண்ட	 உதவி	 கிைடத்ததா?	 இல்ைல,	 சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்
தான்	 ேசாவியத்	 னிய க்கான	 ெபா ளியல்	 திட்டம்	 என் 	 ஏகாதிபத்தியம்
பரிந் ைர	 ெசய்த .	 சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்	 என்ப 	 தலாளி ம்
என்பைதத்தவிர	 ேவறல்ல.	 இைத ம்	 ேகார்பச்ேசவ்	 ஏற் க்ெகாண்டார்.
கம் னிசத்ைதேயா	ேசாசலிசத்ைதேயா	ேவேரா 	ெவட் த்தள் ம்	திட்டம்	சந்ைத
ெபா ளாதாரம்.	 இப்ெபா 	 ேகட்கலாம்.	 எ 	 ேதாற் விட்ட ?	 ேசாவியத்
னியனில்	 மார்க்சியம்	 எந்த	 இடத்தில்	 வழிதவறிய 	 என்பைதக்	 கண்டறி ம்
ைனப் 	 எ ம்	 இல்லாமல்,	 ஒன்ைற	 அ த் 	 இன்ெனான் 	 என்ற	 ைறயில்

சரிவில்	ெசன்ற	 ேகார்பச்ேசவ்	ெயலட்சி ம்	இப்ெபா 	தாங்கள்	கம் னிசத்ைத
ெவற்றி	கண் 	விட்ேடாம்.	ேதாற்க த் 	விட்ேடாம்	என் 	ெசால்லியி ந்தால்	ஓரள
உண்ைமயாக ம்	இ க் ம்.	அவர்கைள	பற்றிய	உண்ைம ம்	ெவளிேய	ெதரியவ ம்.
சரி,	இந்த	விவாதத்ைத	இங் 	நி த்திக்ெகாண் 	ேவ 	சிலவற்ைற	பார்க்கலாம்.

தலாளிய	 ெநறி	 என்ப ம்	 ேசாசலிச	 ெநறி	 என்ப ம்	 ஒன்றிலி ந் 	 மற்ற
ற்றி ம்	 ேவறானெநறிகள்.	 இந்த	 அறி 	 வரலாற்ற பவங்களின்	 லம்

இப்ெபா 	 நமக் 	 ெதளி 	 பட் க்கிற .	 இைவபற்றி	 இங் 	 க்கமாகக்
றிப்பிடலாம்.	 இரா வ	 ெப க்கம்,	 அ ஆ தப்	 ெப க்கம்,ைமயத்தில்

அதிகாரக்	 விப் ,	 நவீன	 அறிவியல்	 ெதாழில் ட்பம்,	 நகர	 ெப க்கம்,கட்சியின்
சர்வாதிகாரம்,	மத்தியதர	வர்க்கத்ைத	அதிகாரவர்க்கத்தின்	ப தியாக	மாற் வ
ஆகியைவ	 த்தமாக	 தலாளியப்	 ேபாக் 	 இவற் க் ம்	 ேசாசலிசத்திற் ம்
அறேவ	 உறவில்ைல.	 ரண்டல்	 எந்த	 வ வத்தி ம்	 இ க்க	 யா .	 மனித
வி தைலைய	 ேநாக்கமாகக்	ெகாண்ட 	 ேசாசலிசம்.	 ச க	 உற க க்கிைடயில்
எந்தவைகயி ம்	 ரண்டல்,	அதிகாரம்,	திமிர்,	தற்ெப ைம,	 கர் 	ெவறி,	ேபாைத
தலியவற் க் ம்	 இடம்	 இ க்கக்	 டா ,	 இைத	 ேநாக்கிய 	 ேசாஷலிசம்

(கம் னிசம்)	 ெப ந்ெதாழில்	 என்ற	 அைமப்ேபா 	 ேசாசலிசம்	 ஒத் ச்
ெசல்ல யா 	 என் 	 எங்கல்ஸ்	 றியைத	 யா ம்	 கண் ெகாள்ளவில்ைல.
தந்திரம்	என்ப 	பிரி 	படாத 	என்ற	மார்க்சின்	 ற்றி ள்ள	உண்ைமையப்	பலர்
ரிந் 	 ெகாள்ளவில்ைல.	 பாட்டாளி	 வர்க்கம்	 தலாளி	 வர்க்கத்ைத ம்
ேசர்த் த்தான்	 வி விக்க	 ேவண் ம்	 என் 	 மார்க்கம்	 எங்கல் ம்	 வற் த்திக்
றியைத	 மார்க்சியர் ட	 ஏற்கவில்ைல.	 மதம்	 என்ப 	 மனித	 அவலத்தின்

ெவளியீ 	 என் 	 றிய	 மார்க் ,	 அேத	 வாக்கியத்தில்	 அத் டன்	 மனித
அவலத்திற் 	 எதிர்ப் க் ரல்	 (கலகம்)	 மதம்	 என் 	 றியைதப்	 பலர்



ரிந் ெகாள்ளவில்ைல.	 மார்க்சியத்தின்	 இலக்கணமாகிய	 இயங்கியைல	 அதன்
ஆழத்தில்	ைவத் 	 விரி ப த் வதில்	 ெலனின்,	 மாேவா	 மாதிரி	 பிற	 மார்க்சியர்
அக்கைற	 ெகாள்ளவில்ைல.	 மாேவா	 மார்க்சியத்திற் ள்ளி ந் 	 திய
ெவளிச்சங்கைள	 திய	 உண்ைமகைள	 எ த் த்தந்த	 ெநறியின்	 வழி	 மார்க்சியர்
ெதாடரவில்ைல.	 இயற்ைகப்	 பா காப் 	 அறிவியல்	 ெதாழில் ட்பம்	 ெபண்களின்
பிரச்சைன	 ஆதிவாசிகள்	 ேபான்ற	 ச கங்களின்	 பிரச்சைன,	 தாழ்த்தப்பட்டவர்
பிரச்சைன,	 ம த் வம்,	 கல்வி,	 ம்பம்,	 பா ற ,	 ெதாழில்	 நிர்வாகம்,
ேவளாண்ைம,	 பண்பா ,	 தத் வம்	 ஆகிய	 ற் க்கணக்கான	 களங்களில்
மார்க்சிய	 ெநறி	 எ ?	 என்பைதப்பற்றி	 கட்சி	 சார் ைடயவர்	 கவைலப்படவில்ைல.
ேசாவியத்	 னியனில்	 ெதாழிலாளி	 வர்க்கத்திற் த்	 தந்த	 க்கியத் வத்ைத
விவசாயிக க் த்	 தரவில்ைல.	 மனித	 உரிைமகள்	 ேசாவியத்	 னியனில்
மதிக்கப்படவில்ைல.	பிரம்மாண்டமான	ெதாழில்	நி வனங்கள்,	ஆய் க் டங்கள்,
ரங்கம்	 ேதாண் தல்	 தலிய	 க ைமயான	 பணிக க்காக	 உைழப்பாளர்
காம்கள்	 ெப மளவில்	 ஏற்ப த்தப்பட்டைத	 யா ம்	 தட் க்	 ேகட்கவில்ைல.

மாஸ்ேகா	 விசாரைண	 என்ற	 ெபயரில்	 கட்சிக் ள்	 க த் 	 ேவ பா ைடயவர்கள்
க ைமயாக	 ஒழிக்கப்பட்டைத	 யா ம்	 ேகள்விக் ட்ப த்தவில்ைல.	 இயற்ைகச்
ழல்	நாசமாகி	வந்தைத	மார்க்சியர்	காணவில்ைல.	இவ்வாெறல்லாம்	காரியங்கள்

நைடெபற்றெபா ,	 இப்ப த்தான்	 ேசாசலிச	 உ வாக்கம்	 நைடெப ம்	 என் ம்,
ஏகாதிபத்தியத்ைத	எதிர்க்க	இ தான்	ஒேர	வழி	 ைற	என் ம்	ெசால்லப்பட்டைத
அைனவ ம்	 நம்பினர்.	 இந்த	 ெநறி	 தலாளிய	 ெநறி,	 இந்த	 தலாளிய
வளர்ச்சிக் 	 ேசாசலிச	 ேபாதைன	 உதவியாக	 இ ந்த .	 இ தியில்
ஏற்பட்டெதன்னேவா,	 அர 	 தலாளியம்	 இதற்காக	 ேகா க்கணக்கான	 மக்கள்
பட்ட	 யரங்கள்,	ெசய்த	தியாகங்கள்,	வரலாற்றில்	அரிய	ெசயல்.	 ேசாசலிசம்	எ
என் 	ெதரியாத	நிைலயில்	தாம்	அறியாமேல	 தலாளிய	ெநறிகைள	உள்வாங்கிக்
ெகாண் 	 தாம்	 ெசயல்ப த் வ 	 ேசாசலிசம்தான்	 என் 	 ைமயாக	 நம்பிக்
கட்சி	 உைழத்த .	 கட்சிைய	 நம்பி	 ேகா க்கணக்கான	 மக்கள்	 தியாகங்கள்
ெசய்தார்கள்.	

இப்ெபா 	 நமக் 	 ரிந்தி க்கிற .	 ேசாசலிசப்பாைத	 எ 	 என்ப 	 ேம ம்
ெதளிவாகப்	 ரிந்தி க்கிற .	 ஏகாதிபத்தியம்	 நாம்	 நிைனத்த 	 ேபால	 பலம்
ன்றிவிடவில்ைல.அதன்	பலம்	பலமடங் 	ெப கியி க்கிற .	ஏகாதிபத்தியத்தின்

கரங்கள்	 உலகின்	 ைல	 க் களி ம்	 பரவி	 இ க்கின்றன.	 ஏகாதிபத்தியம்
இல்லாத	இடம்	இல்ைல	என் 	 ட	ெசால்லிவிடலாம்.	ஏகாதிபத்தியம்	மனித க்
வி தைல	 தரா .	 ஏகாதிபத்தியத்ைத	 அழிக் ம்	 ைனப்பி ம்	 யற்சியி ம்
தான்	 மனித	 வி தைல	 சாத்தியம்.	 அதிகாரம்,	 தைலைம,	 உைடைம,	 ஆணவம்
என்பன	 ேபான்ற	 ேபாக் கள்	 எங்கி ந்தா ம்	 அதற் ள்	 இன் 	 ெசயல்ப வ
ஏகாதிபத்தியம்தான்.	மார்க்சியம்	இவ்வள 	 க்கத்ேதா 	ஏகாதிபத்தியத்ைத
இன் 	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.	 இத்தைகய	 பார்ைவைய	 ,	 ெவளிச்சத்ைதத்
த வ 	 இன் 	 மார்க்சியம்	 தவிர	 ேவ 	 ேகாட்பா ல்ைல.	 இதற் க்	 ைறந்



இன் ,	 மார்க்சியத்ைத	 அர்த்தப்ப த் வ 	 மார்க்சியத்திற் 	 இ க் .
ஏகாதிபத்தியம்	இ க் ம்	வைர	மார்க்சியம்	அழியா .	ெவட்ட	ெவட்ட	மார்க்சியம்
திய	ெபாலிேவா 	தைழக் ம்	

இனி	 மீண் ம்	 ேகார்ப்பச்ேசைவ	 கவனிக்கலாம்.	 ெலனின்	 ரட்சி	 ெசய்த	 நாட் ல்
மார்க்சியம்	 ேசாசலிசம்	ஆகியைவ	 மரியாைதேயா 	 ேபாற்றப்பட்ட	 ச கச் ழலில்
ேகார்ப்பச்ேசவ்	 பிறந்தார்,	 வாழ்ந்தார்.	 கட்சிக் ள்	 இைணந் 	 பணியாற்றினார்.
1985-ம்	 ஆண் ச்	 ழலில்	 ேசாவியத்	 னியனில்	 நிைறய	 மாற்றங்கைளச்
ெசய்தார்.	 பத்திரிைகக க் 	 தந்திரம்	 ெகா த்தார்.	இனி	 சட்ட ைறப்ப தான்
ைக 	ெசய்யப்ப வ ம்	விசாரைண ம்	நைடெபறேவண் ம்	என்றார்.	கம் னிஸ்ட்
கட்சி	 தவிர,	 மக்கள்	 தமக் த்	 ேதைவயான	 அைமப் கைள	 உ வாக்கிக்
ெகாள்ளலாம்	ேபாராடலாம்,	என்றார்.	அைடத் 	ைவக்கப்பட் ந்த	ேகாவில்கைளத்
திறக்க	 வழி	 ெசய்தார்.	 உண்ைம,	 ேநர்ைம,	 தியாகம்	 ஆகியவற்ைற	 மதங்களின்
வழிேய	ச கம்	ெபற	 ம்	என்றார்.	 ன்ைனய	ஆண் களில்	தைட	ெசய்யப்பட்ட
கைலச்	ெசல்வங்கைள	 மீண் ம்	ெவளிக்	ெகாண் 	வந்தார்.	 ஸ்டாலின்	காலத்தில்
ெபாய்யாக	 ேராகிகள்	 என் 	 ற்றம்	 சாட்டப்பட் 	 வரலாற்றின்	 களங்கெமன
த்திைர	 த்தப்பட்டவர்க க் 	 த் யிர்ப் 	 தந்தார்.	 பிரம்மாண்டமான

இரா வம்,	 ஏ கைணகள்,	 அ 	 ஆ தங்கள்,	 இல்லாமல்	 உலகம்	 வாழ ம்
என்பைத	 உணர்ந் ,	 ணிச்சலாக	 வ வ 	 வரட் ம்	 என்ற	 ைறயில்	 ஐந்தா
ஆண் க க் ள்	 தீவிரமான	 நடவ க்ைககள்	 எ த்தார்.	ஆப்கானிஸ்தானத்தில்
இ ந் 	 தன்	 இரா வத்ைதத்	 தி ம்ப	 அைழத் க்	 ெகாண்டார்.	 கிழக்
ஐேராப்பிய	 நா களின்	 அரசியலில்	 ேசாவியத்	 இரா வம்	 இனி	 தைலயிடலா
என் 	 அறிவித்ததன்	 லம்	 கட்சி,	 (அர )	 சர்வாதிகாரத்திலி ந் 	 மக்கள்
வி தைலக் 	 வழிவ த்தார்.	 வரலாற்றில்	 இைவெயல்லாம்	 திய	 பாைதகள்,
ேகார்ப்பச்ேச க் ள்,	 ச கச் ழலில்	 உள்	 உைறந் 	 இ க்கிற	 ,	 ைறந்த
அள க்ேகயான,	 மார்க்சிய	 உணர்விலி ந் தான்	 இத்தைகய	 ஆக்கரீதியான
ெசயற்பா கள்	 ைளத்தன	என்பைத	நாம்	ம க்க	ேவண் யதில்ைல.	

ேதசிய	 இன	 வி தைல	 ( யநிர்ணய	 உரிைம)	 என்பைத	 நம்கால	 வரலாற் த்
தடத்தில்	 ஆழமாகப்	 பதித்தவர்	 ெலனின்.	 ேசாவியத்	 னியனில்	 ேதசிய
இனப்பிரச்சைனகள்	 எந்தக்	 காலத்தி ம்	 மங்கிவிடவில்ைல.	 ேகார்ப்பச்ேசவ்	 சில
அ பவங்க க் ப்பிற 	 ேதசிய	 இனங்களின்	 வி தைல	 என்பைதப்பற்றி
விைரவில்	 கற் க்ெகாண்டார்.	 அரசியல்	 சட்டத்தின்	 ெநறி	 ைறயின்ப தான்
ேதசிய	இனங்கள்	பிரிந் 	ெசல்ல	ேவண் ெமன் 	ெசால்லி,	சில	ெக பி கைளச்
ெசய் 	 பார்த்தார்.	 பால் க்	 யர கள்	 ேகட்பதாக	 இல்ைல.	 ைமய	 அர க் ப்
பதிலாக	 ஒ 	 மாெப ம்	 ட்டர 	 பற்றி	 ெசால்லிக்ெகாண் ந்தார்.	 ேசாவியத்
னியன்	 வதி ம்	 அங்கங்ேக	 வி தைலக்	 ரல்கள்	 எ ந்தன.	 ேதசிய

இனங்களின்	 வி தைல	 தவிர்க்க	 யாத .	 இதற்ெகா 	 நல்ல	 சந்தர்ப்பமாக
ேநர்ந்த தான்	அதிர ப் ரட்சி.	



ஒ 	 பதிைனந் 	 நாட்க க் ள்	 பல	 பிரச்சைனகள்	 வாகிவிட்டன.	 இனி
ேசாவியத்	 னியன்	 என்ற	 ெபயர்	 இல்ைல.	 எல்லா	 மாநிலங்கைள ம்
கட் ப்ப த்தக் ய	 ைமய	 அர 	 இல்ைல.	 இரா வத்ைத ம்,	 அ
ஆ தங்கைள ம்,	 ேபய்	 பிசா கைளக்	 கட் க்காப்ப 	 மாதிரி	 நிர்வாகம்	 ெசய்ய
ைமயத்தில்	 ஒ 	 நிர்வாகம்	 ேதைவ.	 இைறயாண்ைம	 ெபற்ற	 அர கள்	 தாமாக
விட் க்	 ெகா க் ம்	 உரிைமகைளத்தான்,	 ைமய	 நிர்வாகம்	 தனக் 	 அதிகாரம்
எனக்ெகாள் ம்.	 யர க க் ள் ம்	தன்னாட்சிப்	பிரேதசங்களின்	வி தைல
ரல்கைள	இனி	அ க்க	 யா .	ஐேராப்பிய	 ச கம்	 ெசய் 	 ெகாண் ப்ப

மாதிரி	 யர கள்	 தமக்கிைடயில்	 வர்த்தக	 ஒப்பந்தங்கள்	 இனி	 ெசய்
ெகாள்ளலாம்.	 ெபா ளாதார	 திட்டம்	 வ க் ம்	 ைமயக் 	 இல்ைல.	 பால் க்

யர கள்	இனி	 தந்திரமாக	வாழலாம்,	 உக்ைரன்	 யர த்தைலவர்,	 எனக்
அ 	ஆ தங்கள்	எ ம்	ேவண்டாம்,	எல்லாவற்ைற ம்	எ த் க்	ெகாள் ங்கள்
என் 	 ெசான்ன	 வாசகம்,	 நமக் த்	 ேதன்	 என	 இனிக்கிற .	 எல்லாவற்ைற ம்
எனக்ேக	ெகா த் 	வி ங்கள்	என	 ேபாரிஸ்	ெயல்ட்சின்	 கிறார்.	அவ க் ள்
இ க் ம்	 ட் 	சர்வாதிகாரிைய	சில	நாட்களில்	நாம்	கண் ெகாண்ேடாம்.	அவர்
மாெப ம்	 வீரர்	 என்பைத	 ஏற் க்ெகாள்ளலாம்.	 உண்ைமயில்	 ேசாவியத்
னிய க் ள்	ரஷ்யர்களின்	க ைமயான	சர்வாதிகாரப்ேபாக் 	இப்ெபா ேத ம்

உைடப்பட் ப்பைத	 நாம்	வரேவற்க	 ேவண் ம்.	 ரஷ்யன்	 என்பவன்தான்	 ேசாவியத்
னியனில்	 தன்ைனக்	 கதாநாயகனாகப்	 ேபாற்றிக்	 ெகாண்டவன்.	 இவ க் ம்

இவன 	ெமாழிக் ம்	இடம்	ெகா த் த்தான்	மற்றவர்கள்	வாழேவண் ம்.	ரஷ்யக்
யர 	 ெப ம்பான்ைம	 மக்கைள ம்,	 பிரேதசத்ைத ம்	 ெகாண்ட .

எதிர்காலத்தி ம்	இதன்	அதிகாரப்ேபாக் 	இ க்கத்தான்	ெசய் ம்.	ேகார்ப்பச்ேசவ்
இப்ப ெயல்லாம்	 இ க்கமான	 கட் க்கைள	 உைடத்தைத	 ஆழ்ந் 	 பார்த்தால்,
மார்க்சிய	ெநறிக் 	ஒத்த தான்	என் 	ெசால்ல ம்.	அதிகாரத்ைத	உைடப்ப
மார்க்சியம்.	

கைடசியாக	கம் னிஸ்ட்	கட்சிைய	உைடப்ப 	பற்றி	 ;	இ 	கம் னிஸ்ட்	கட்சியாக
இல்ைல.	 தனக் 	 உைடைமகைள ம்,	 அதிகாரத்ைத ம்	 நிைறய
ேசர்த் க்ெகாண் ,	அதிகாரத்தின்	 கனத்தில்,	 கேபாகங்களின்	 நசிவில்,	 திமிர்
பி த்த	 ேநாயாளிகளாகத்	 திரிந்தால்	 அ 	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சி	 அல்ல.
அதிகாரத்ேதா ம்,	 உைடைமயாளர்கேளா ம்	 ஒத் ைழக் ம்	 கட்சி	 கம் னிஸ்ட்
கட்சி	 அல்ல.	 ெசாத் க்கள்	 பறி தல்	 ெசய்யப்பட் ,	 அதிகாரத்திலி ந்
இறக்கப்பட் ,	 ெத க்களில்	 மக்கள்	 மத்தியில்	 ஒ க்கிடங்களில்,	 கட்சி	 இனி
தன்ைன	 உயிர்ப்பித் க்	 ெகாள்ளேவண் ம்.	 மாஸ்ேகாவில்	 மக்கள்	 எ ச்சிேயா
கட்சிக்காரர்க ம்	 திரண் ந்தார்கள்	 என்ப 	 மகிழ்ச்சி	 த ம்	 ெசய்தி.
அற் தமான	ேதாற்றம்	உைடய	மார்க்சின்	சிைலக் 	 ன்,	எங்கைள	மன்னி ங்கள்
என் 	 மக்கள்	 எ திைவத்தார்கள்.	 ெலனின 	 சவம்,	 இனி	 ேவ 	 இடத்தில்
ைதக்கப்படலாம்.	இதில்	தவ 	இல்ைல.	ஆனால்	ேசாவியத்	 னியன்	என் 	 ன்
அறியப்பட்ட	 பிரேதசத்திலி ந் ,	 ெலனின்	 தடம்	 அழியா .	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சி,



தன்ைனப்	 ப்பித் க்ெகாள்ள,	தன்	வரலாற் 	அ பவத்ைத,	தத் வ	 ல்கைள,
ஆழமாகத்	 ேதாண் 	 இனி	 தியதாகக்	 கற் க்ெகாள்ள	 ம்.	 அதற்கான
வாய்ப் ,	இப்ெபா 	 ேநர்ந்தி க்கிற .	 சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்,	 மக்களின்	 மீ
ைமகைளத்	 க்கி	 ைவக் ம்.	 ஏகாதிபத்திய	 ஒத் ைழப் 	 மக்கைள

வி விக்கா .	 மக்கள்	 ஏகாதிபத்தியத்தின்	 ஆ ைகைய	 விைரவில்
கண் ெகாள்வார்கள்.	 இந்தியாவி ள்ள	 ைமய	 அரேசா,	 தலாளிகேளா,
தலாளியக்	 கட்சிகேளா,	 மக்கள்	 மீ 	 இனி	ஆதிக்கத்ைதேயா	 ரண்டைலேயா

ெசய்யமாட்ேடாம்	 என் 	வாக் தி	தரவில்ைல.	 ேசாவியத்	 னியனின்	 சிைத ,
தங்க க் 	 திய	 சக்திையத்	 தந் ள்ளதாக	 நம்பி,	 ரண்டைல ம்
அதிகாரத்ைத ம்	இனி	அதிகமாகேவ	திணிப்பார்கள்.	 ட்டாள்,	தன்னால்	ெபரிய
பாைறையத்	 க்க	 நிைனத் ,	 தன்	 தைலயிேலேய	 ேபாட் க்	 ெகாள்வான்.	 நம்
தலாளிக ம்,	 தலாளியப்	 ேபாக்ைகத்	 த விய	 கட்சிக்காரர்க ம்,	 அர

அதிகாரிக ம்	 டர்கள்	என்பதில்	சந்ேதகமில்ைல.	இவர்க க் 	ேஜ.	ேபாடலாமா.	
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1.	������:	

வரலா 	 என்பைத	 உ ட்டல்	 என்கிறார்.	 மதம்	 பற்றி	 ேகலி	 ெசய்கிறார்.	அறிவியல்
ெதாழில் ட்பம்	 நாகராச க் 	 அலர்ஜி	 என்கிறார்.	 திய	 காலனியத்ைத	 ஒப் க்
ெகாள்ளவில்ைல.	 றிப்பாக	வரலா 	என்பைதப்பற்றி	மார்க்சியரின்	க த்ைத	இவர்
ேகலி	 ெசய்கிறார்.	 யார்	 எப்ப ம்	 வரலாற்ைறத்	 திரிக்கலாம்.	 வரலா 	 தி ம்பி
வ வதில்ைல.	வரலாற் க் 	அர்த்தம்	ெசால்ல	ேவண் யதில்ைல.	வரலாற் 	ஆய்
ட	 ேவண் யதில்ைல.	 எதற்காக	 வரலாற்ைறப்	 பார்க்க	 ேவண் ம்.	 இன் ள்ள

யதார்த்தங்கள்	 நம்	 கண்	 ன்	 ெதரிகின்றன.	 இைதப்	 ரிந் 	 ெகாள்வதற்கான
அறி தான்	 ேதைவ.	 எதார்த்தம்	 பற்றிய	 ரிதல்	 எதற் த்	 ேதைவ.	 நம்	 ன்ேனார்
எப்ப ேயா	வாழ்ந்தி க்கலாம்.	இைதக்	கண்காட்சியாக்கி	ஏன்	பார்க்க	ேவண் ம்?
இப்ப 	 ன்றத்தின்	சிந்தைன	ெசல்கிற .	

மார்க்சிய க் த்தான்	வரலா 	 க்கியமாகிற .	 ன்றத்திற் 	 க்கியமில்ைல.
வரலா 	ேதைவயில்ைலெயன்றால்	உதறிக்	ெகாள்ளலாம்.	ஆனா ம்	வந் 	காைலச்
ற் ம்.	 இந்தியா ம்	 இங்கிலாந் ம்	 ெவவ்ேவ 	 வரலாற் ச்	 ழலில்	 உள்ளன.

இன் 	 உலக	 வரலா 	 நம்மீ 	 ேமா கிற .	 ேமற்ைக	 ஏற் க்	 ெகாள்ள	இயலாமல்
நாம்	 திண கிேறாம்.	 அவர்கள்	 வரலாற் க் ம்	 நம்	 வரலாற் க் ம்	 இைடயில்
இைடெவளி	 இ க்கிற .	 நமக் ள் ம்	 பல	 வரலாற் 	 இைடெவளிகள்	 உள்ளன.
விலங்கிலி ந் ம்	 ட	 நாம்	 ேவ படவில்ைல.	 ஆதி	 மனிதன்	 ட	 நமக் ள்
இ க்கிறான்.	 ப த்தறி ப்	 பார்ைவ ட	 நமக் ப்	 ேபாதா .	 இயங்கியல்
ெதரியேவண் ம்.	 நாம்	 எந்த	 வரலாற் 	 ழலில்	 இ க்கிேறாம்	 என்ப
ெதரியேவண் ம்.	காலம்	 பற்றிய	 உணர் 	 ேவண் ம்.	 எதிர்காலம்	 எப்ப 	இ க் ம்
என்ப 	பற்றிய	அறி 	ேதைவ.	

ஒ 	 தியவ ம்	இைளயவ ம்	எந்த	இடத்தில்	ேவ ப கின்றனர்	என்ப 	ெதரிய
ேவண் ம்.	 ன்றத்தின்	 பார்ைவயில்	ெதால்காப்பியம்,	 சங்க	இலக்கியம்	 நமக் த்
ேதைவயில்ைல.	 விஞ்ஞானத்தின்	 வரலா 	 ட	 ேதைவயில்ைல.	 இன் 	 என
ெதாடங்கி	நாைள	 ேநாக்கிச்	ெசல்கிேறாம்.	இளைம	நிைன ட	அவசியமில்ைல.
நிைன கள்	 எதற்காக?	 என் ட	 ன்றம்	 ேகட் க்	 ெகாள்ள	 வி ம்பமாட்டார்.
நிகழ்	காலத்தில்	உ தியாக	இவர்	நிற்க	வி ம் கிறார்.	எதிர்காலம்	ேநாக்கித்தான்
நம 	 பயணம்.	 இறந்தகாலம்	 எதற்காகக்	 க்ேக	 வரேவண் ம்.
வரேவண் யதில்ைலதான்.	 ஆனா ம்	 வ கிற .	 வரலா 	 ன்றத்திற் 	 ஒ
அலர்ஜி,	 வரலாற்றில்	 ைதந் விட	 ேவண் யதில்ைல.	 பழங்காலக்	 கற்பைனயில்
நாகராசன்	 கிவிடவில்ைல.	 மார்க்சியம்	 எந்த	 ழலில்	 ேதான்றிய 	 என்



ஆராய்கிறார்.	 மார்க்சியத்திற் ள்	அவர்	 கா ம்	 ைறைய	 வரலாற் ச்	 ழலில்
ைவத் ப்	பார்க்கிறார்.	இந்தக்	 ைறயிலி ந் 	மார்க்ைசக் ட	வி விக்கிறார்.	

திய	 காலனியம்	 எவ்வா 	 நிகழ்ந்த 	 என்பைதச்	 ெசால்கிறார்.	 இ லாமியர்
வரலாற்ைறச்	ெசால்கிறார்.	இந்தியாவின்	மத	வரலாற்ைறச்	ெசால்கிறார்.	இன்ைறய
நிகழ்காலத்ைதப்	 ரிந் 	 ெகாள்வதற்காக	 இவற்ைறெயல்லாம்	 ெசால்கிறார்.	 ஒ
மன	 ேநாயாளிையக்	 ணப்ப த் வதற் 	 அவைரப்	 பற்றிய	 வரலா
ேதைவயில்ைலயா?	 உடம்பில்	 ைதத்த	 அம்பின்	 வரலா 	 ேவண் யதில்ைல	 என்
த்த ம்தான்	 ெசான்னார்.	ஆனா ம்	இதற்காக ம்	 வரலா 	 ேதைவயில்ைலயா?
ன்றம்	 மிக ம்	 ெபா வான	 ஒ 	 பிரச்ைனையக்	 கிளப் கிறார்?	 வரலா 	 ஏன்

ேதைவ	 என்ப 	 பிரச்சைன.	 அேதேபால	 வரலா 	 என்றால்	 என்ன	 என்ப ம்
பிரச்சைன.	 ன்றத்திற் 	 வரலா 	 ேதைவயில்ைல.	 நாகராச க் த்
ேதைவப்ப கிற .	 ேவ 	 எப்ப 	 ன்றத்ைத ம்	 நாகராசைன ம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள

ம்.	வரலா 	 ேதைவயில்ைல	 என்ற	 ேபச் 	அேநகமாக	ஆன்மீகவாதத்திற் ள்
ெச த் ம்.	
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ேமைல	 மார்க்சியம்,	 கீைழ	 மார்க்சியம்	 என்பைத	 12	 வைககளில்	 ன்றம்
ேவ ப த் கிறார்.	 மார்க்சியம்	 பற்றி	 இவர்	 ஒப் க்	 ெகாள்கிறாேரா	 இல்ைலேயா?
கீைழ	மார்க்சியத்தில்	இவ க் ள்ள	ெவ ப் 	காரணமாக,	ேமைல	மார்க்சியர்கைள
சார்ந் 	 நிற்ப 	 ேபாலத்	 ெதரிகிற .	 கீைழ	 மார்க்சியம்,	 உழவர்கைள ம்
கிராமங்கைள ம்	 ேபாற் கிற .	மதத்ைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ளச்	ெசால்கிற .	நவீன
அறிவியைல	 எதிர்க்கிற .	 இம்மாதிரி	 காரணங்களால்	 ன்றம்	 கீைழ
மார்க்சியத்ைத	 ம க்கிறார்.	 நகர	 வாழ்க்ைக,	 விஞ்ஞானம்,	 வாழ்க்ைக	 வசதிகள்
தலியவற்ைற	 ன்றம்	ஏற்கிறார்.	

கீைழ	 உலகம்	 பழங்காலத்ைதச்	 ேசர்ந்த .	 ேமைல	 உலகம்	 நவீன	 காலத்ைதச்
ேசர்ந்த .	 பழங்காலம்	 நமக் 	 ேவண்டாம்.	 நவீன	 காலம்	 ேதைவ.	 இப்ப க்
ன்றத்தின்	 உணர் கள்	 ெசல்கின்றன.	 ேமற் லகம்	 ேதாற் விட்ட .	 இனி

கிழக் லகம்	 அைத	 ெவல் ம்.	 இப்ப 	 நாகராசன்	 ெசால் ம்	 ெபா ,	 மத்திய
ஆசிய,	ெதன்	ஆப்பிரிக்கா,	இந்தியா	 ேபான்ற	 நா கள்	 ேமற்ைக	ெவல் ம்	 என்
ைநயாண் 	ெதானிக்க	 ன்றம்	ெசால் கிறார்.	 கீைழ	 மார்க்சியத்ைத	 நாசராசன்
னிவர்சல்	 மார்க்சியமாக்கப்	 பார்க்கிறார்	 என் ம்	 ன்றம்	 ெசால்கிறார்.

வைகப்ப த்திச்	ெசால்வ தான்	தன்	ேநாக்கம்	என் 	இவர்	ெசான்னா ம்	ேமைல
மார்க்சியத் க் 	 அவர்	 சார்பாக	 இ ப்பைதப்	 ரிந் 	 ெகாள்கிேறாம்.	 ேமைல
மார்க்சியம்	உற்பத்தி	சக்திக க் 	 தன்ைம	த கிற .	கீைழ	மார்க்சியம்	உற்பத்தி
உற க க் 	 தன்ைம	 த கிற .	 ேமைல	 மார்க்சியத்தின்	 ைமயம்	 பைக
ரண்பா .	கீைழ	மார்க்சியத்தின்	ைமயம்	நட் 	 ரண்பா .	அ த்தளம்	ேமற்கட்



என்ற	 பிரச்சிைனயி ம்	 ேமைல	 மார்க்சியம்,	 கீைழ	 மார்க்சியம்	 இவற்ைற
ேவ ப த் ம்.	இந்த	அம்சங்கள்	 ன்றத்தின்	வைகப்ப த்தலில்	இல்ைல.	
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மார்க்சியம்	 அறிவியல்தான்	 என்ப 	 ன்றத்தின்	 கணிப் .	 அறிவியல்	 என்ப
மாறாத .	 அறிவியலின்	 அ ைற	 /	 ெதாழில் ட்பம்	 மா ம்.	 அ ேபால,
மார்க்சியத்தின்	அறிவியல்	மாறாத	அம்சம்.	ஆனால்	நாட் க் 	நா 	அ ைற
ேவ படலாம்.	அ ைற	ேவ ப வதன்	காரணமாக,	மார்க்சியத்ைத	இரண்
ன் 	என	எண்ண	 யா .	இப்ப க்	 ன்றம்	க கிறார்.	

மார்க்சியத்தில்	அறிவியல்	அம்ச ம்	 உண் .	 ெமய்யியல்	அம்ச ம்	 உண் 	 என்
நாகராசன்	 ேவ ப த் கிறார்.	 இயங்கியல்,	 வரலாற் ப்	 ெபா ள்	 தல்வாதம்
ஆகியைவ	 மார்க்சியத்தின்	 அறிவியல்.	 இேத	 மார்க்சியம்	 நாட் க் 	 நா
ேவ ப கிற .	இந்த	அம்சம்	மார்க்சியத்தின்	ெமய்யியல்.	விஞ்ஞானத் க் 	உைர
இல்ைல.	 ெமய்யிய க் 	 உைர	 உண் .	 மார்க்சியத் க் 	 பலவைக	 உைரகள்
ெசால்லப்ப கின்றன.	மார்க்சின்	உைர,	ெலனினின்	உைர,	ஸ்டாலினின்	உைர,	மாேவா
உைர	 என	 ேவ ப த்தலாம்.	 நாகராச ம்	 தனி	 உைர	 ெசால் கிறார்.	 இப்ப
நாகராசன்	க த்ைத	விளக்க ம்.	அறிவியலின்	அ ைற	/	ெதாழில் ட்பம்
ேவ ப கிற 	என்ப 	ேபால,	மார்க்சிய ம்	நாட் க் 	நா 	ேவ ப கிற 	என்
ெசால்லலாமா?	 அறிவியலின்	 அ ைறகள்	 ஏன்	 ேவ ப கின்றன?
அ ைற ம்	ெதாழில்	 ட்ப ம்	ஒன்றா?	

மதம்,	உைர	காண்பதற் 	உரிய .	மார்க்சியத்திற் 	த ம்	பல்வைக	விளக்கங்கைள
உைரகள்	 என் 	 ெசால்லலாம்.	 விஞ்ஞானம்	 மாறாத 	 என்ப 	 உண்ைமதானா?
வரலாற் ப்	ெபா ள் தல்வாதம்	அேத	வ வில்	ெமய்யானதா?	இயங்கியல்	என்ப
அறிவியலா,	ெமய்யியலா?	

நாகராசன்	மார்க்சியத்ைத	அறிவியல்	என் ம்	ெமய்யியல்	என் ம்	 வதி ள்ள
சிக்கல்	 ெதரிகிற .	 மார்க்சியத்ைத	 திரி வாதமாகேவா	இட சாரி	வாதமாகேவா
ரட் வைத ம்	உைர	என் 	ெசால்லலாமா?	மார்க்சியத்தின்	மாறாத	அம்சங்கள்	என
சிலவற்ைறத்	 ெதா க்கலாம்.	 இவற் க்கிைடயிலான	 உற கள்	 என் ம்	 ஒேர
மாதிரியாக	 இ ப்பதில்ைல.	 மார்க்சியத்தின்	 இந்த	 வ வம்	 ேவ ப கிற .
ெலனின 	மார்க்சியம்,	

ஸ்டாலின 	மார்க்சியம்	என	இந்த	வ வ	 ேவ பா கைளச்	ெசால்லலாம்.	ஆனால்
ஒவ்ெவா 	வ வத்ைத ம்	அதன்	அளவில்	மார்க்சியம்	என	ைவத் க்	ெகாண்டால்
அப் றம்	 மார்க்சியங்க க் 	 இைடயிலான	 விமர்சனம்	 என் 	 எைதயாவ
ெசால்ல மா?	 மாேவாைவ	 ைவத் 	 ஸ்டாலிைன	 விமர்சனம்	 ெசய்கிேறாம்.



இத்தைகய	விமர்சன	 ைற	தவறான தானா?	மார்க்சியத்தில்	எந்த	அம்சம்	உைர
காண்பதற் ரிய .	இைத	 நாகராசன்	 ெதளி ப த்தவில்ைல.	இந்த	அம்சம்தான்
நாகராசைனப்பற்றிய	விமர்சனமாக	ெவளிப்ப கிற .	விஞ்ஞானம்	என்பத ள் ம்
ெமய்யியல்	இ க்க	 ம்.	இயங்கியல்	என்ப 	அ ப்பைடயில்	ெமய்காண்	 ைற
தான்.	 இயங்கியலின்	 விதிகள்	 விஞ்ஞானத்திலி ந் 	 எ க்கப்பட்டைவ	 அல்ல.
வாழ்வியலிலி ந் 	 ச கத்திலி ந் 	 எ க்கப்பட்டைவ.	 ெமய்யியல்	 என்ப
அ ப்பைடயில்	 வாழ்க்ைகையப்	 பற்றிய	 கண்ேணாட்டம்.	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்
என்பைத	விஞ்ஞானம்	 எனக்	 ெகாண்டால்,	இந்தச்	 ழலில்	 எத்தைகய	 ெசயைல
ேமற்ெகாள்வ 	என்ப 	ெமய்யியல்.	

ெமய்யியைல	 மார்க்சியத் க் ள்ளி ந் 	 ெவளிேயற் வ 	 அல் சர்	 ெசய்த
யற்சி.	ெமய்யியல்,	பிரைமகைளக்	ெகாண்ட .	பிரைமகைளக்	கைளந் 	அைதக்

ேகாட்பாடாக	வ த்ெத க்க	 ேவண் ம்.	 ேகாட்பா 	 என்ப 	விஞ்ஞானம்.	இப்ப ச்
ெசால்கிறார்	அல் சர்.	 எனி ம்	 மார்க்சியத்ைத	அ ப்பைடயில்	 ஒ 	 ெமய்யியல்
எனத்தான்	 நாம்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.	 எவ்வைக	 ெமய்யியலி ள் ம்
விஞ்ஞானப்பார்ைவ,	 ைறந்த	 அளவிேலா,	 அல்ல 	 அதிக	 அளவிேலா
கலந்தி க்கக்	 ம்.	 எத்தைகய	 க த் தல்வாதத்தி ள் ம்	 ெபா ள்
தலியல்	 அம்சங்கள்	 கலந்ேத	 இ க் ம்.	 ெபா ள்	 தலியல்	 அம்சங்கைள
ற்றாகக்	கைளந் 	விட மா?	கைடசியாக	இ 	நான்	இ க்கிேறன்.	நான்தான்

ெமய்	 என்பதில்	 ம்.	 (ெசாலிப்சிசம்)	 ெமய்யியல்	 என்ப 	 ன்றத்திற் 	 மதம்
எனத்	ெதரியலாம்.	ஆனால்	ெமய்யியல்	என்ப 	 (தத் வம்)	இைத	எந்த	அள க்
ன்றம்	 ரிந் 	 ெகாண் ள்ளார்	 என்ப 	 ெதரிய	வில்ைல.	இவர்க் 	 ேவண் ய

விஞ்ஞானம்தான்.	எல்லாவற்ைற ம்	காரணம்	விைள 	என்ற	அ ப்பைடயில்	 ரிந்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இதன்	 ட்பங்கள்	பற்றி	அவர்க் 	அக்கைற	இல்ைல.	

4.	����	�����������	�����������	:	

1.	 மார்க்சியத்தில்,	 மார்க் ,	 ெலனின்,	 ஸ்டாலின்	 தலியவர்களிடத்தில்	 அன்
இல்ைல	 என் 	 நாகராசன்	 ெசால்வதாகக்	 ன்றம்
ரிந் ெகாண் ,	 மக்க க்காக	 பா பட்ட	 மார்க் 	 தலியவர்களிடத்தில்
அன் 	இல்ைலயா,	அறம்	இல்ைலயா	என் 	ேகட்கிறார்.	நாகராசைன	 ன்றம்
தவறாகப்	 ரிந் 	 ெகாண்ட	 இடம்	 இ தான்.	 மார்க்சியத்தில்	 அன் க்
இடமில்ைல	 என்ப 	 நாராசன்வாதம்.	 அதாவ 	 ஒ 	 ெபா ைளப்
ரிந் ெகாள்ள	அன் 	 ேதைவ	இல்ைல.	மனிதைனப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	அன்
ேதைவ.	 பைக	 ரண்பாட் ல்	அன் க் 	 இடம்	 இல்ைல.	 நட் 	 ரண்பாட் ல்
அன்ைபத்தவிர	 பைகக் 	 இடமில்ைல.	 பைக	 ரண்	 என்ப 	 ேமைல
மார்க்சியத்திற் ள்	விஞ்ஞானத்தின்	வழிேய	வந்த .	இந்த	வரலாற்ைறத்தான்
ேபக்கன்,	கிேரக்க	ெமய்யியல்	வழிேய	விளக் கிறார்.	



2.	 ஏ க் ள்	 ெசயல்பட்ட	 அன்ைபப்பற்றி	 ன்றம்	 விரித் ைரப்ப ,	 சற்
வியப்பாகத்தான்	இ க்கிற .	ேமைல	நாட் ல்	கிறித்தவத்தில்	இ ந்த	அன்
பற்றிப்	 ேப கிறார்.	 ஆதிக்	 கிறித்தவம்	 என்ெறல்லாம்	 நாகராசைனேய
ேமற்ேகாள்	 காட் கிறார்.	 ரசியா	 ச கத்தில்	 கிறித்தவம்	 என் 	 எ ந்த
ரைல ம்	 நாகராசன்	 வழிேய	 ட் கிறார்.	 கிறித் க் ள்	 அவர

ேதற்றாளனாகிய	 ரபிக் ள்	 ெசயல்பட்ட	 அறம்	 பற்றி	 றிப்பி கிறார்.
மார்க் க் ள்	 அறம்	 ெசயல்பட்ட .	 காண்ட்ைட	 அவர்	 கைடப்பி க்கவில்ைல
என்றா ம்	 மார்க்சின்	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டத்திற் 	அ யில்	 ெசயல்பட்ட 	அற
உணர் தான்.	 இைத	 ஏற்பதில்	 நாகராச க் 	 தைட	 எ மில்ைல.
அல் ச க் த்தான்	சிக்கல்.	 ன்றம்	இங் 	அறம்	 பற்றி ம்	அன் 	 பற்றி ம்
அ த்தமாகேவ	 ேப கிறார்.	 இந்த	 இடத்தில்	 நாகராசேனா 	 தா ம்
ஒன் பட் ப்பைத	 ன்றம்	 ரிந் 	 ெகாள்ளவில்ைல.	 ன்றத்திற் ம்,	 எதிர்
நி த்தி	 விவாதிக்க	 ஒ 	 பைக	 ேதைவப்ப கிற .	 நிழேலா 	 சண்ைடப்
ேபா கிறார்.	 விஞ்ஞானத்திற் ம்	 இந்த	 அறத்திற் ம்	 அல்ல 	 அன்பிற் ம்
என்ன	உற 	இ க்கிற 	என்பைத	 ன்றம்	சிந்தித்தாரா?	விஞ்ஞானத்திற் ம்
ச க	இய க் ம்	 என்ன	 உற ?	 ன்றம்	 என்	 சிந்திக்கவில்ைல?	இரண் ம்
தனி	 உலகம்	 இல்ைலயா?	 எந்த	 உலகம்	 நமக் 	 ெந க்கமான .	 க விகள்
எதற்காக?	பைடப் கள்	எதற்காக?	நமக் 	வாழ்க்ைக	எதற்காக?	ஏ ைவ ம்,
நபிைய ம்	 ன்றம்	 ேமற்ேகாள்	 காட் ம்ேபா ,	 ன்றத்திற் ம்	 வரலா
ேதைவப்ப கிற 	ஏ க் ம்,	நபிக் ம்,	இன் ள்ள	நமக் ம்,	என்ன	உற .	

5.	�������	�������:	

ேமைல	 மார்க்சியத்தில்	 அன் 	 இல்ைல	 அறம்	 இல்ைல	 என்பதால்	 கீைழத்
ேதசத்திலி ந் 	 நாகராசன்	 எ த் க்	 ெகாள்கிறார்	 என் 	 ன்றம்
ெதாடங் கிறார்.	இந்த	அன் 	கணியன்	 ங் ன்றனாரிடம்,	வள் வரிடம்,	சமண
ெபௗத்தரிடம்,	 ைசவர்களிடம்	 இ க்கிற .	 இப்ப 	 எ த் க்	 ெகாள்ளாமல்,
ெதன்கைல	 ைவணவத்திலி ந் 	 எ த் க்	 ெகாள்கிறார்.	 மார்க்சியத்திலி ந்
இதன்	விழிைய	எ த் 	 டான	ெதன்கைல	ைவணவத்திற் ப்	ெபா த் கிறார்.
மார்க்சியத்திற் 	 விஷ	 ஊசி	 ேபா கிறார்.	 மார்க்சியக்	 கட்சிக் ள்	 பார்ப்பனர்
ெசயல்ப கின்றனர்.	 இவ ம்	 பார்ப்பனர்	 .	 இப்ப க்	 ன்றம்	 ெசால் ம்ெபா ,
தனக் ச்	 சந்ேதகம்	 என்கிறார்.	 தன் ைடய	 ெகா ரமான	 எண்ணம்	 என்கிறார்.
இப்ப 	 ன்றம்	விவாதிக்கிறார்.	

மார்க்சியத்தில்	 அன் 	 இல்ைல	 என் 	 நாகராசன்	 ெதாடங்கவில்ைல.
மார்க்சியத்திற் ள்	 இல்லாத	 அன்ைப	 மதத்திற் ள்ளி ந் 	 எ த்
மார்க்சியத்திற் 	 ெபா த்த	 ேவண் ம்	 என் ம்	 நாகராசன்	 ெசயல்படவில்ைல.
மாேவா	 றிய	 நட் 	 ரண்பா 	 என்பத ள்	 அன் 	 நிைறய	 இ க்கிற .
மாேவா க் ள்	 இத்தைகய	 பார்ைவ	 எங்கி ந் 	 வந்த ?	 என்ற	 ேகள்விதான்



நாகராசைன ம்	 கீைழத்	 ேதசப்பண்பா 	 ேநாக்கி	ெசல்லத்	 ண் கிற .	 கீைழத்
ேதசங்கைள,	 ேமைலத்	 ேதசங்களிலி ந் 	 ெபரி ம்	 ேவ ப த் வ ,	 இங்
ேதான்றிய	 பலவைக	 மதங்கள்.	 இப்ப ப்	 பல	 மதங்கள்	 ஏன்	 ேதான்றின.
ரண்பா கள்	 இல்லாமல்	 இப்ப 	 ேதான்ற	 மா?	 இம்மாதிரி	 ேகள்விகள்
ன்றத்திற் 	 இல்ைல.	 மதம்	 என்றாேல,	 அவ க் 	 ெவ ப் 	 ஏற்ப கிற .

மதத்திற் 	 அ யி ம்	 வரலா 	 இயங் கிற .	 இம்மாதிரிப்	 பார்ைவ,	 ஒ
மார்க்சிய க்கான	 பார்ைவ.	 பாமர க் ள்	 ெசயல்ப வ 	 ப த்தறி ப்	 பார்ைவ.
வள் வைனப்	 பற்றி	 ளகாங்கிதம்	 ெகாள்கிறார்.	ைசவத்ைதக்	 ட	இப்ெபா
பாராட் கிறார்.	 நாகராச க் 	 ெதரிந்த 	 ெதன்கைல	 ைவணவம்.	 ெதன்கைல
ைவணவத்தி ள்	 நாகராசன்	 வரலாற்றின்	 எதிர்மரைபக்	 காண்கிறார்.
தாழ்த்தப்பட்டவர்க க் 	 க்கியத் வம்	 ெகா த்தைதச்	 ெசால்கிறார்.	 இந்த
இடத்தில்	 தான்	 அன்ைபப்	 பற்றிப்	 ேப கிறார்.	 ெதன்கைல	 ைவணவத்தின்
வரலாற் ச்	 ழல்	பற்றி	நாகராசன்	ெசால்லவில்ைல.	

நாகராச க் ள்	 ற்றம்	கண் பி த் ,	அப் றம்	 ற்றவாளியாக்கி,	தண் க்கிறார்
ன்றம்.	 தனக் ள்	 ேகாப ம்	 விஷ ம்	 உற்பத்தியாவைத	 தாேன	 பார்த் க்

ெகாண் க்கிறார்.	 ெகா ரமாக,	 ேமாசமாக	 தான்	 மாறிக்	 ெகாண் ப்பைத ம்
உணர்கிறார்.	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சிக் ள்	 பார்ப்பனர்	 என்கிறார்.	 நாகராசைன ம்
ஆரியக்	 த்தா 	 என் 	 ெசால்கிறார்.	 இவர்	 ெசால் ம்	 வார்த்ைதகள்	 இங்
க்கியமில்ைல	 என்கிறார்.	 தான்	 ெகா ரமானவராக	 மா கிறார்	 என்ப 	 ட
க்கியமில்ைல.	 வரலாற்ைற	 ன்றம்	 ம த் 	 வி கிறார்.	 மதத்திற் 	 அ யில்

என்ன	 ெசயல்பட்ட 	 என்பைதப்	 பற்றி	 பார்க்க	 ம க்கிறார்?	 ைவணவத்திற் ள்
ெசயல்பட்ட	 அன்ைப ம்	 தமிழகச்	 ழலில்,	 கணியனிட ம்	 வள் வரிட ம்,
அவர்களின்	 ெதாடர்ச்சியாக ம்	 காண ம்.	 கண்ணன்	 ேகாபிைககள்
என்ெறல்லாம்	 ன்றம்	 விலா கிறார்.	 பார்ப்பனியத்திற் 	 எதிராக	 இவ ம்	 ஒ
சாடைல	 ெசய் 	 க்கிறார்.	 இனி	 ன்றம்	 அதிகமாகேவ	 கத்த	 ம்.	 ஒ
தவறிலி ந் 	 இன்ெனான் க் 	 என்ற	 ைறயில்	 இனி	 ன்றம்	 பாய்ந்
ெசல்ல ம்.	

6.	�����	����	�����	������	:	

1.	 நாகராசன்	 அன் 	 அறம்	 அறி 	 ஆகியவற்றிற்கிைடயில்	 கா ம்	 உற க்
எதிர்த்திைசயில்	 ன்றம்	 பயணம்	 ெசய்கிறார்.	 காண் ன்	 ஆதாரத்தில்
நாகராசன்	 அறிைவ	 விஞ்ஞான	 அறி ,	 ச தாய	 அறி 	 என
இ வைகப்ப த் கிறார்.	 விஞ்ஞான	 அறி 	 சி பான்ைமக் ரிய .	ஆகேவ
சிற்றறி .	 ச தாய	 அறி ,	 ெப ம்பான்ைமயான	 மக்க க் ரிய .	 அ
ேபரறி .	 ச தாய	 அறி ,	 ெப வதற் 	 அன் 	 ேவண் ம்.	 அன்
இ ந்தால்தான்	 ச தாய	 அறத்ைதப்	 ரிந் ெகாள்ள	 ம்.	 ச தாய
அறத்ைத	விஞ்ஞானத்தால்	 ரிந் ெகாள்ள	 யா .	இ 	நாகராசன்	பார்ைவ



.	

2.	 ன்றம்	 எதிர்த்	 திைசயில்தான்	 ெசல்கிறார்.	 அன் 	 அறி க் த்	 தைட
என்கிறார்.	 ைபய க் 	 ேநாகிற 	 என்பதால்	 பள்ளிக் 	 ெசல்லாேத	 என்
உதாரணம்	 காட் கிறார்.	 காரணகாரியப்	 ப ப்பாய்வின்	 லம்தான்	 ச தாய
அறிைவப்	ெப கிேறாம்.	இ 	விஞ்ஞான	அறி .	இதற் 	அறி தான்	ேதைவ.
ஆகேவ	நாகராசன்	ெசால்வ 	பார்ப்பனிய	அறி .	வந்ேதறிகளின்	அறி .	

3.	 தமிழர்களின்	 அறி 	 பற்றி	 ன்றம்	 ெப மிதம்	 ெகாள்கிறார்.	 எப்ெபா ள்
யார்யார்வாய்க்	ேகட்பி ம்	என்ற	 றைள	ேமற்ேகாள்	காட் கிறார்.	ெபரியாரின்
ப த்தறிைவப்	 பாராட் கிறார்.	 வந்ேதறிகள்	 என் 	 ெசால் ம்ேபா 	 பலைர
ஒ க்கி	வி வ 	 பற்றி	கவைல	ெகாள்கிறார்.	இப்ப ச்	ெசால்வ 	ெந ஞ்சி
ள்	ேபால	 த் கிற 	என	ெசால்கிறார்.	இதற்காகக்	 ன்றத்ைதப்	பாராட்ட

ேவண் ம்.	தமிழர்கள்	எனப்	ெப ைம	ெகாள்வ 	 ன்றத்தின்	அறிவிய க்
ெபா ந்தா .	 தலித்தியலாளர்க ம்,	 ெபண்ணியலாளர்க ம்	 அறிைவக்

க் கின்றனர்.	 ன்றம்	இதற்காக	க ந் ெகாள்கிறார்.	

4.	 அ ப்பைடயான	 ேகள்வி,	 விஞ்ஞானத்ைதக்	 ெகாண் 	 எல்லாவற்ைற ம்
அறிய மா	என்ப தான்.	க விகளின்	 லம்	ெசயல்ப வ 	விஞ்ஞானம்.
விவரங்கள்	ெதா த் 	ஆராய்வ 	விஞ்ஞான	 ைற.	இேதவைக	 ைறைய
ச கவியல்	 மற் ம்	 உளவிய க் ம்	 நாம்	 ெபா த்தலாம்.	 நாகராசேன

கிறப 	 இயற்பியலில்	 விஞ்ஞானத்தன்ைம	 அதிகம்.	 உயிரிய க்
ெசல் ம்ெபா 	 விஞ்ஞானத்	 தன்ைம	 ைற .	 ச கவியல்,	 ெமய்யியல்,
அழகியல்	என் 	ெசல் ம்ெபா 	விஞ்ஞானத்தன்ைம	 ேம ம்	 ைறகிற .
இங் தான்	 ேபரறி 	 பற்றிப்	 ேப கிேறாம்.	 இைவ	 எல்லாவற்ைற ம்	 கறாரான
விஞ்ஞானமாக்கிவி வ 	 சாத்தியமில்ைல.	 உள் ணர் ,	 தரிசனம்
என்பனவற்ைற	இங் 	 ேபசேவண் ம்.	ைகேரைக,	 ேசாதிடம்	 பற்றி ம்	ெசால்ல
ேவண் ம்.	 இவ்வைகச்	 சிக்கலில்	 ஒ 	 பக்கச்	 சார் 	 என்ப
டக்க வாதமா ம்.	 நாகராசைன	இப்ப 	வாதம்	ெசய்பவர்	என் ம்	 ன்றம்
ற்றம்	 சாட் கிறார்.	 ெபா ைம,	 நிதானம்,	 விட் க்	 ெகா த்தல்,	 தியாகம்
தலியைவ	விஞ்ஞானத்திற் ள்	வ வதில்ைல.	அைவ,	விஞ்ஞானத்திற் ள்

இல்ைல.	இந்தச்	சிக்கைல	மாறிமாறிப்	ேபசலாம்.	பயனில்ைல.	

7.	������	�������������	:	

1.	 மண் க்ேகற்ற	 மார்க்சியத்ைத	 நாகராசன்கள்	 வ த்ெத க்க	 ேவண் ம்
என் 	ெசால் ம்	 ன்றம்	மண் க்ேகற்ற	மார்க்சியத்தின்	ஓர்	அ ப்பைடயான
அம்சத்ைத	 தான்	 அறிந்த	 ைறயில்	 விளக் கிறார்.	 மீண் ம்	 இேய ைவ
இங் 	 பயன்ப த்திக்	 ெகாள்கிறார்.	 ஆதிகால	 மதம்,	 நீதிையக்	 கற்பித்த



என்கிறார்	.	நன்ைம,	தீைம	ேவ பா கள்	ேதான்றியேபா 	தீைமக் ம்	நன்ைம
ெசய்	என்ற 	மதம்.	 தீைமக் 	தண்டைன	வழங்கித்தான்	தி த்த	ேவண் ம்
என் 	 அர 	 ெசய்த 	 அறம்	 என்கிறார்.	 இகம்	 பற்றிய	 மதத்தின்	 க த் ,
ெபா ள் தல்வாதச்	 சார் ைடய 	 என்கிறார்.	 மதத்தி ள்	 ம ைம	 /	 பரம்
என்ற	 க த் ம்	 உண் .	 ேமாட்சம்,	 நரகம்,	 பாவம்,	 ண்ணியம்,	 பரேலாக
சாம்ராஜ்யம்	என்ெறல்லாம்	மதங்கள்	 றின.	 யரப்ப ேவான்	 பாக்கியவான்.
அவன்	 பரேலாக	 ராஜ்யத்ைத	 அைடவான்	 என்ற	 கிறிஸ் வின்	 க த் ம்
பாட்டாளிகள்	 தமக்கான	 ெபான்	 உலைக	 அைமப்பார்கள்	 என்ற	 மார்க்சின்
க த் ம்	 ஒன் 	 எனக்	 கிறார்.	 கிறித்தவத்ைத	 இப்ப
ெபா ள்ப த் வைதப்	 ேபால	 இங் ள்ள	 மதங்கைள	 நாகராசன்
ெபா ள்ப த்தியி ந்தால்	 மண் க்ேகற்ற	 மார்க்சியத்ைத	 பைடத்தவர்
ஆவார்	என்கிறார்.	அகந்ைத	ஒழி	என்ற	மாேவாவின்	மார்க்சியம்	மாேவாைவப்
ைதக் ம்	மார்க்சியம்.	மார்க்சின்	மார்க்சியம்	அகந்ைதைய	வளர்ப்ப 	என்
நாகராசன்	 வ ,	 பார்ப்பனியம்தான்	 என்கிறார்.	 தன்	 சந்ேதகம்
உ திப்பட் க்கிற 	என்கிறார்.	

2.	 ன்றம்	 யவைர	 யமாகச்	சிந்திப்பவர்	என்பதற் 	இந்தப்	 ப தி	சான் .
மதத்திற் ள்	 இகம்	 /பரம்	 என்பைத	 ெபா ள் தல்வாதத்ேதா 	 க த்
தல்வாதத்ேதா 	 ெதாடர் ப த் கிறார்.	 மதத்தி ள்	 நன்ைம ம்

காண்கிறார்.	 தீைம ம்	 காண்கிறார்.	 மார்க்சியர்க் ம்	 மதத்திற் ம்
உற ப த் கிறார்.	 மதத்தின்	 ேநாக்கம்	 நீதி	 கட் வ 	 என்கிறார்.	அரசின்
சட்டம்	நல்ல தான்	என்கிறார்.	 யரப்ப பவ க் 	பரேலாக	ராச்சியம்	உண்
என்ற	 க த் 	 மார்க் க் ள்	 ஆக்கம்	 ெபற்ற 	 என்கிறார்.
இக்க த் க்கைளெயல்லாம்	 அ.	 மார்க் ,	 தி.	 க.	 சி.	 தலிய
திறனாய்வாளர்கள்	எப்ப ப்	 ரிந் 	ெகாள்கிறார்கள்	ஏற்கிறார்கள்	என் 	நாம்
காண	 ேவண் ம்.	 மதத்தின்	 ேதாற்றம்	 மற் ம்	 வரலாற்ைற	 ன்றம்
தவறாகத்தான்	 கணிக்கிறார்.	அரேசா 	 மதம்	 ஒத் ச்	 ெசயல்பட்ட 	 என்
சரியாகேவ	ெசால்கிறார்.	

மார்க்சியத்தின்	 ஆழத்தில்	 கிறித்தவம்	 ெசயல்பட்ட 	 என்கிறார்	 அல்ல 	 தன்
காலக்	 கிறித்தவத்ைத	 விமர்சனம்	 ெசய்வதன்	 லம்	 கிறித் வின்	 சாரமான
க த்ைத	 மார்க்ஸ்	 தனக் ள்	 ெகாண் ந்தார்	 என் ம்	 இைதச்	 ெசால்லலாம்.
மார்க்ஸ்,	 தர்.	 தச்	 சமயத்ேதா ம்	 இைதத்	 ெதாடர் ப த்த	 ேவண் ம்.
அகந்ைதைய	 ஒழி	 என்பதில்	 ள ப யான	 மதச்	 சார்ைபத்தான்	 ன்றம்
காண்கிறார்.	மார்க்சிடம்	அகந்ைத	 உண் 	என் 	 ன்றம்	ெசால்வைத	நாகராசன்
ஏற்கக்	 ம்.	 மதம்	 பற்றிய	 ன்றத்தின்	ஆய் 	விஞ்ஞான	வைகப்பட்ட	ஆய்வா
என் ம்	நாம்	ேகட்கலாம்.	இங் 	 ன்றம்	மதத்திற் 	உைர	ெசால்கிறார்.	விஞ்ஞானம்
என்பதற் க் ட	 காரணகாரிய	 ஆய் 	 என் 	 ன்றம்	 ெபா ள்	 ெசால்வைத
விஞ்ஞானத்திற் 	 உைர	 ெசால்வதாகத்தான்	 நாம்	 காண ம்.	 நாகராசைனக்



ன்றம்	ம ப்பைதப்	ேபாலத்	ேதான்றினா ம்	நாகராசேனா ம்	ஒத் ச்	ெசல்கிறார்.
நாகராசன்	 ெசால் ம்	 சில	 உண்ைமகைள	 அவர 	 அ ைறயில்	 அல்லாமல்
ன்றம்	 தன்	 அ ைறயில்	 காண்கிறார்.	 மதம்	 பற்றிய	 சிக்கல்	 விரிவான .

இங் 	பல ம்	தம்	க த் க்கைள	 ன்ைவத் 	விவாதிக்க	 ம்.	

8.	��������	��������������	:	

1.	 அறிவியல்	ெதாழில் ட்ப	ஆக்கங்கள்	 தலாளிக க் 	உரியைவயாக	இ க்க
யா .	 இைவ	 பாட்டாளிக க் 	 உரியைவயாக	 ேவண் ம்	 என்கிறார்

ன்றம்.	 எப்ப 	 ஆக	 /	 ஆக்க	 ம்	 என்பைத	 ன்றம்	 ெசால்லவில்ைல.
வன் ைறப்	 ரட்சிைய	அவர்	ஏற்கமாட்டார்.	

2.	 தலாளியத்	 ெதாழில்	 ட்பங்கள்	 இன் 	 பாட்டாளிக் ரியனவாக	 மாறி
வ கின்றன	 என்பதற் 	 இரண் 	 உதாரணங்கள்	 ெசால்கிறார்.	 பாலிலி ந்
ெவண்ெணய்	எ ப்ப ,	இரண் 	நிமிடங்களில்	நடக்கிற .	வீட் ல்	கிைரண்டர்
தலிய	ெபா ட்கள்.	இந்தச்	சாதைனகைள	அவர்	எவ்வள 	 ரம்	ெதாடர

ம்	 என்பைதச்	ெசால்லவில்ைல.	விமானப்	 பயணம்,	ெதாைலத்	ெதாடர் ,
பார்லிெமண் ல்	 இடம்	 ெப தல்,	 ஐ.ஏ.எஸ்,	 ஐபிஎஸ்	 பதவி,	 பிரதமர்	 மற் ம்
ஜனாதிபதி	ஆதல்,	 அ மின்	 திட்டம்,	 ெபரிய	 அைணக்கட் 	 என்ெறல்லாம்
இவர்	ேபசியி ந்தால்	உண்ைம	இவ க்ேக	ெவட்டெவளிச்சமா ம்.	

3.	 அ ப்பைடத்	ெதாழில்	வளர்ச்சிைய	 தலாளி	வர்க்கம்	ஊக் விக்காமல்,	 கர்
ெபா ட்கைள	 உற்பத்தி	 ெசய் ,	 பாட்டாளி	 மக்கைளக்	 ெக க்கிற 	 என்ற
விமர்சனத்ைத	 ஏற்கிறார்.	 தலாளிதான்	 இதற் க்	 காரணம்.	 இைத	 மாற்ற
ேவண் ம்	என்கிறார்.	வில்ைல	ேநாக்க	ேவண்டாம்	என்கிறார்.	நவீன	அறிவியல்
ெதாழில்	 ட்பத்தி ள்	 தலாளிய ம்	 ஏகாதிபத்திய ம்	 அமர்ந் ள்ளைத
இவர்	 ஏற்க	 மாட்டார்.	 கனரகத்	 ெதாழில்,	 உயிரித்	 ெதாழில் ட்பம்,	 கணினி,
அ 	மின்	திட்டம்	 தலியவற்றி ள்	 தலாளி	பத்திரமாக	அமர்ந் ள்ளான்.
அ ேபால	 ப ைமப் ரட்சி	 ,	 ெவண்ைம	 மற் ம்	 நீலப் ரட்சி	 இவற்றின்	 உள்
ேநாக்கங்கைள	இவர்	ஏற்கமாட்டார்.	

4.	 மார்க்சிய	சமனியம்	நம்	ெகாள்ைக	என்கிறார்	பாராட்டலாம்.	

5.	 நவீன	ெதாழில் ட்பம்	ஏற்ப த் ம்	 ற் ச் ழல்	 தலிய	சீர்ேக கைள	நவீன
அறிவியல்தான்	 தீர்க்க	 ேவண் ம்	 என்கிறார்.	 சில	 அம்சங்களில்	 தீர்க்க

ம்.	 ஏகாதிபத்தியத்ைத	 ைவத் க்ெகாண் 	 எப்ப 	 தீர்க்க ம்?
ன்றத்திடம்	 வழி	 இல்ைல.	 ஆேவசமாக,	 சற் 	 ஆர்ப்பாட்டமாகத்தான்

ேப கிறார்.	ேபாலி	மார்க்சியர்கைள	இவர்	ஈர்த் க்	ெகாள்ள ம்.	அறிவியல்
ெதாழில்	 ட்பத்ேதா 	 இவர்	 ெதாடர் 	 ெகாண் ந்தவர்.	 ஆகேவதான்



உ திேயா 	ேபச ம்	என் 	நம் கிறார்.	

6.	 நமக் 	 உள்ள	ஒ 	 பிரச்சிைன,	 ஏகாதிபத்தியத்ைத	ஒழித் ,	ெதாழில் ைற,
விஞ்ஞானம்	 தலியவற்ைற	 மக்க க்கானதாக்கி,	 இயற்ைகைய	 மீட் ம்
வைர	 ஏகாதிபத்தியம்	 நம்ைம	 விட் 	 ைவக் மா,	 அ வைர	 இயற்ைக
இ க் மா?	 எத்தைகய	 இயக்கம்	 ெகாண் 	 இந்த	 மாற்றத்ைத	 ஏற்ப த்தப்
ேபாகிேறாம்	 என்ப தான்	 நமக் ள்ள	 பிரச்சைன.	 ன்றம்
எதிர்த்திைசயில்தான்	 ெசல்கிறார்.	 உற்பத்தி	 வ வத்திற் ம்
தலாளியத்திற் ம்	 உள்ள	 ெதாடர்ைப	 இவர்	 காணவில்ைல	 என்ப தான்

அ ப்பைடக்	 ைற.	 விஞ்ஞானம்	 என்பைத	 ேகள்விக் ட்ப த்தக்	 டா
என்ப 	இவர 	அ ப்பைடக்	க த் .	

9.	��������	���������	:	

1.	 பார்ைவக்	 ேகாணங்கள்	 ன் 	 என் 	 ெசால்லி,	 தன்னிலி ந் 	 பார்த்தல்,
பிறரிலி ந் 	பார்த்தல்,	ெபா விலி ந் 	பார்த்தல்	என் 	ெசால்கிறார்	 ன்றம்.
நாகராசனின்	 பார்ைவ,	 தன்னிலி ந் 	 பார்க்கிற	 ைவணவப்	 பார்ைவ
என்கிறார்.	 ஜி.எஸ்.	 ஆைர	 ேமற்ேகாள்	 காட் கிறார்.	 மார்க்சின்	 பார்ைவ
ெபா விலி ந் 	பார்த்தல்	என்கிறார்.	

2.	 தன்னிலி ந் 	பார்த்தல்,	ெபா விலி ந் 	பார்த்தலி ந் 	 ற்றாக	விலகிவிட
யா .	 தமிழன்	ைவணவன்	 என்ப ,	 தன்னிலி ந் ம்	 ெபா விலி ந் ம்

பார்த்தல்தான்.	 மார்க்சின்	 பார்ைவ	 உலக	 அளவிலான	 ெதாழிலாளர்
நிைலயிலி ந் 	 பார்த்தல்.	 இதி ம்	 ெபா த்தன்ைம	 ைற தான்.	 இைதக்
கடந்த	 பார்ைவ ம்	 மார்க் க் ள்	 உண் .	அ 	வரலாற் ப்	 பார்ைவ.	 ன்றம்
நாகராசைன	ைவணவ	மார்க்சிய	ெரன	 	கட் வி கிறார்.	இன் ம்	ைசவ
மார்க்சியம்,	அத்ைவத	மார்க்சியம்	என்ெறல்லாம்	பிறைர	ேகலி	ெசய்கிறார்.	

10.	�����	�����	�����������	:

1.	 ெதாழிலாளிகள்	 ரட்சிகர	 உணர்ைவ	 இழந் விட்டார்கள்.	 ந த்தர
வர்க்கத்தினர்	 தலாளிய	 கங்க க் ,	 தம்ைம	இழந் விட்டார்கள்.	 திய
காலனியம்	 வ வைடந் 	 வ கிற .	 ரட்சிகர	 சக்தி	 இல்ைல	 .	 இப்ப
நாகராசன்	ெசால்வைதக்	 ன்றம்	ஏற் க்	ெகாள்கிறார்.	

2.	 நாகராசன்,	 அ.	 மார்க் ,	 க ணாமேனாகரன்	 ஆகியவர்கள்	 இன்ைறய
ச கத்தின்	 பைக	 ரண்க க் 	 எதிராக,	 தலித்,	 தலித் கள்,	 பிற்பட்ட
ச கத்தினர்.	ெபண்கள்	 லீம்கள்	ஆகியவர்கைள,	 திய	 ரட்சகர்களாகக்
காண்கிறார்கள்.	 ஒ க்கப்பட்ட	 மக்கள்	 கிைடக்கலாம்.	 கலீம்கள்	 கிைடக்க
மாட்டார்கள்.	 நாகராசனின்	 ைவணவத்	 ண் லில்,	 திராவிட



இயக்கத்திலி ந் 	 வி பட்ட	 ெசத்த	 மீன்க ம்,	 திய	 ைவணவர்க ம்
கிைடக்கலாம்.	 அ.	 மார்க் ,	 க ணாமேனாகரன்	 ஆகியவர்க க் 	 யார்
கிைடப்பார்கள்	என	ெசால்லவில்ைல.	

3.	 நாகராசைன	 ற்றாக	 எதிர்ப்பவைரப்	 ேபால	 ன்றம்	 ேதான்றினா ம்
நாகராசனிடமி ந் 	 சில	 அ த்தமான	 அம்சங்கைள	 ன்றம்	 ஏற்கிறார்.
தன் ைடய	 ச கக்	 ேகாட்பா ம்	 மார்க்சிய	 யர 	 என்கிறார்.
மார்க்சியத்தின்	 அ ப்பைடகளில்	 எந்த	 அம்சங்கைள	 இவர்	 விமர்சனம்
ெசய்வார்	எனத்	ெதரியவில்ைல.	வர்க்கப்	ேபாராட்டம்	என்பைத	இவர்	ஏற்கலாம்.
தலாளியிடமி ந் 	 உலைக	 மீட்க	 ேவண் ம்	 என்பைத ம்	 ஏற்கிறார்.	இந்த

அைமதியான	 ரட்சி	நடந் 	வ கிற 	என்கிறார்.	எங்காவ 	ேமாதல்	நிக மா
என்ப 	 பற்றி	 இவர்	 சிந்திக்கவில்ைல.	 திய	 ரட்சகர்கள்	 என்
ெசால் ம்ெபா ேத	 இவர்	 ேகலி	 ெசய்கிறாரா	 என் 	 உ தியாகச்
ெசால்ல யவில்ைல.	 பாட்டாளி	 வர்க்கத்ைத	 ய்ைமப்ப த்த	 ேவண் ம்
என் 	 இவர்	 ெசால்லலாம்.	 மதத்திலி ந் 	 மார்க்சியத்திற் 	 ஒத்த
அம்சங்கைளக்	 கண் பி க்கலாம்	 என்ப ம்	 இவர்	 க த் .	 	 அளவில்
விஞ்ஞானம்	அல்ல 	விஞ்ஞானப்	 பார்ைவ	 ேதைவ	என்கிறார்.	எந்த	அளவில்
சாத்தியம்	 என்பைத	 இவர்	 சிந்திக்க	 ேவண் ம்.	 பாமரனின்	 பார்ைவ	 என்
இவர்	ெசான்னா ம்	இவர்	சிலவற்றில்	அ த்தமாக	இ க்கிறார்.	அறிவியல்,
ெதாழில் ட்பம்	என்பைதப்	ெபா த்தவைர,	தன்ைன	இவர்	அறிஞர்	என் தான்
நம் கிறார்.	மதம்	பற்றி	தனக் 	ஆய்வறி 	உண் 	என்ப ம்	இவர்	க த்தாக
இ க்க ம்.	 நிகழ்காலம்	 பற்றி	 மி ந்த	 அக்கைறேயா 	 இவர்
விவாதிக்கிறார்.	 பாமரன்	 என் 	 இவர்	 ெசால்லிக்	 ெகாண்டா ம்
பாமரத்தனமானவராக	 இவர்	 இல்ைல.	 நாகராச க் ள்	 ைவணவத்ைதக்
கண் பி த் ,	அந்த	அம்சத்ைத	 தன்ைமப்ப த்தி	ஆராய்வ தான்	இவர
அ ப்பைடத்	 தவ .	 மார்க்சியத்தின்	 இயங்கியல்	 மற் ம்	 வரலாற் ப்
ெபா ள் தல்வாதம்,	உற்பத்தி	சக்திகள்,	உற்பத்தி	உற கள்,	அ த்தளம்	ேமல்
கட் 	 என்ற	 விவரங்கள்	 இவரிடம்	 இல்ைல	 .	 வரலாற்ைறக்	 ட	 இவர்
ம க்கிறார்.	 மார்க்சியத்ைத	 இவர்	 ஆழமாகக்	 கற்கத்தான்	 ேவண் ம்.
திறனாய்வாளர்கள்	 இதற்கான	 ண் தைல	 இவ க் த்	 தரேவண் ம்.
இன்ைறய	நிைலயில்	தரமாட்டார்கள்.	

11.	������	�����������	:	

1.	 ன்றம்	தனக்கான	 மார்க்கிய	வைரயைறகைள	 உ வாக் கிறார்.	 தலாளி,
ெதாழிலாளி	 என்ற	 எதிர்நிைல	 வர்க்கங்கைள	 ன்றம்	 ஏற்கவில்ைல.
இந்தியாவில்	 தாழ்த் ேவார்,	 தாழ்த்தப்ப ேவார்	 என்ப தான்	 எதிர்நிைலகள்
என்கிறார்.	 தாழ்த்தப்பட்ேடார்	 என்பதி ம்	 இ 	 பிரி கைளக்	 காண்கிறார்.
தலித் கள்	 இந்தியாவின்	 அ ப்பைட	 வர்க்கம்.	 இவர்கள்	 தைலைமயில்



ெபண்கள்,	பிற்ப த்தப்பட்ேடார்	திரளேவண் ம்.	

2.	 இதற்காகதான்	 80-ல்	 அைமத்த	 ஐக்கியப்	 ேபரணி,	 ன்னணி	 ஆகியைவ
பற்றிச்	ெசால்கிறார்.	இைவ	ெசயல்படவில்ைல	என் 	ெசால்கிறார்.	

3.	 மார்க்சிடம்	வர்க்கங்கள்	என்ற	வைரயைற	இ ந்தேபாதி ம்	ெதாடக்க	 தேல
The	 Oppresser,	 the	 oppressed	 ஒ க் ேவார்,	 ஒ க்கப்ப ேவார்	 என்ற
ைறயி ம்	 ச கத்ைதப்	 பிரி ப த்திப்	 பார்க்கிற	 ேபாக் 	 இ க்கிற .

ஒ க்கப்பட்ேடார்	என்பைத	மாேவா	மக்கள்	என்கிறார்.	ஒ க் ேவார்	மக்களின்
எதிரிகள்	 என்கிறார்.	 கறாரான	 வர்க்க	 வைரயைற	 	 அளவில்	 வளர்ச்சி
ெபற்ற	 தலாளிய	 ச கத்திற் ப்	 ெபா ந் ம்.	 இந்திய	 ச கத்திற் ப்
ெபா ந்தா .	மார்க்சியர்	இ 	பற்றி	ஆய் 	ெசய்யவில்ைல.	 ன்றம்	ெசய் ம்
பிரிவில்,	தலித்	மக்கள்தான்	தைலைம	தாங் வர்	என்கிறார்.	தலித்	மக்களிடம்
உைடைம	இல்ைல	 என்ப 	 உண்ைமதான்.	ஆனால்	இயந்திர	ெதாழிலாளரிடம்
ெதாடர்ந் 	 ேச கிற	 ச க	 அ பவம்	 உலகப்	 பார்ைவ	 இயக்கங்கள்	 கட்சி
அைமப் 	 ஆகியைவ	 தலித்	 மக்களிடம்	 உ வாவதற்கான	 சாத்தியங்கள்
இல்ைல.	ஆகேவ	தலித்	தைலைம ம்	சாத்தியம்	இல்ைல.	தலித்	பாட்டாளிக்
ஒ ேவைள	இ 	சாத்தியப்படலாம்.	மார்க்சியர்	இ பற்றிச்	சிந்திக்கவில்ைல.	

12.	������������	�.��������	����������	:	

1.	 கம் னிஸ்ட்	கட்சிகளின்	பாைதப்	பிறழ்ச்சிையக்	காட் ம்	நாகராசன்	ெசயல்
விஷ	ஊசி	என்கிறார்.	

2.	 அறிவியல்	ெதாழில் ட்பம்	 தீங் 	ெசய்யவில்ைல.	இைத	ைகயில்	எ த் ள்ள
நாசகார	சக்திகள்	தான்	தீங் 	ெசய்தன	என்பைத	ஏற்கிறார்.	

3.	 மதம்,	 அர 	 ஆகியவற்றின்	 ேதாற்றம்	 பற்றிய	 ன்றத்தின்	 க த் கைள
ம க்கிறார்.

4.	 நாகராசைனக்	 காட் ம்	 பாமரனின்	 பார்ைவதான்
மார்க்சியத்திற் 	ெந க்கமாகப்ப கிற .	ேநசமாகப்	பார்க்கிற 	என்கிறார்.	

	
5.	மாேவாேவா 	நாகராசைன	இரண்ெடா 	இடங்களில்	 ன்றம்	உற ப த் வைத
ம க்கிறார்.	

	
6.	 இன்ைறய	 ச க	 மாற்றங்க க் 	அறிவியல்	 ெதாழில் ட்பம்	 காரணம்	 என்
ன்றம்	 வைத	ம க்கிறார்.



7.	 தலித்,	 பிற்பட்டவர்கள்,	 ெபண்கள்,	 சி பான்ைமேயார்	 இைண க்காக
நாகராசன்	 ெசால் ம்	 நியாயம்	 ஒ 	 க்தி	 மட் ேம,	 அ.மார்க்ஸ்,	 க ணா

ம்	காரணங்கள்	ஒ ங்கிைணந்தைவ.	

8.	 நாகராசன்	மலத்ைத	கலக்கிறார்.	கிணற் க் ள்	வி கிறார்,	 ன்றம்	 க்கி
எ ப்ப 	நியாயம்தான்	என்கிறார்.	

���	�������	:	

1.	 ன்றம்	நடத் வ 	ஒ 	நாடகம்.	நாகராசைனக்	க ைமயாக	சா வ 	ேபால்
நாடகம்	 நடத் கிறார்.	 விஷ	 ஊசி,	 ஆர்யக் த் ,	 பிள்ைள	 விைளயாட்
என்ெறல்லாம்	 ன்றம்	 வைத	 அ.	 மார்க்ஸ்	 உண்ைம	 எனேவ	 எ த் க்
ெகாள்கிறார்.	 ன்றம்	அ.	மார்க்ைச	ஏமாற்றிவிட்டார்.	

2.	 அறிவியல்	ெதாழில் ட்பம்	 பற்றி	 உலக	அளவில்	ெபரிய	ெபரிய	ஆராய்ச்சிகள்
வந் ள்ளன.	அ.	 மார்க் க் ள்ளி க் ம்	அைடப்ைப	 யாரால்	 நீக்க	 ம்?
நாகராசைனக்	 காட் ம்	 பாமரன்,	 மார்க்சியத் க் 	 ெந க்கமாக
இ க்கிறார்	என்ப தான்	அ.	மார்க்சின்	 உண்ைமயான	க த் 	என்றால்,	அ.
மார்க் ,	 மார்க்சியத்திலி ந் 	 ெதாைலவில்	 தான்	 இ க்கிறார்.	 ைவணவ
எதிர்ப் த்தான்	அவர்	கண்ைண	மைறக்கிற .	

3.	 மதம்	அர 	பற்றி	 ன்றத்திற் 	அ.	மார்க் 	ெகாஞ்சம்	கற் த்	தந்தி க்கலாம்.
பிறகாவ 	அைதச்	ெசய்யட் ம்.	

4.	 தலித்	 தலியவர்கள்	 ஒன்றிைணப்ைப	 நாகராசன்	 சிறப்பாகத்தான்
ெசய்தி க்கிறார்.	இங் ம்	நாகராசன்	பார்ைவ	மைறக்கப்ப கிற .	

5.	 ன்றத்திற் 	அ.மா.	ஆசிர்வாதம்	ெசய்தி க்கிறார்.	அ.மா.வின்	ைக	ெபரிய
ைக.	

6.	 ன்றம்	 தமிழர்	 ெமய்யியல்	 எனப்	 ேப வ 	 பற்றி	 அ.மா.	 றிப்பிட் விட்
ெதாடரவில்ைல.	

13.	�����������	���	���	:

1.	 நாகராசைன	விைளயாட் ப்பிள்ைள	எனக்	 றிப்பிட் 	பாரதக்	கண்ணனாக்கி
பார்க்கிறார்	 ன்றம்.	 காரமைடயில்	 நாமதாரிகள்	 ேபா ம்	 ஆர்ப்பாட்டங்கள்
லம்	 அவர்கள்	 எவ்வள 	 சீரழிந்தி க்கிறார்கள்	 என்பைதச்	 ெசால்கிறார்.

இப்ப 	 மனிதர்கைளச்	 சீரழித்தி க்கிற	 ைவணவத்ைத	 நாகராசன்
ெகாண்டா கிறார்	என்ற	விமர்சனம்.



	

2.	 உயர்ந்த	 தத் வங்கள்	 ஒ 	 காலத்தில்	 சீரழிந் 	 வி கின்றன.	 ரஷ்யாவில்
கம் னிஸ்ட்	 கட்சி,	 இந்தியாவில்	 ெபௗத்த	 மடங்கள்	 இைவ	 சிறந்த
உதாரணங்கள்.	 நாமதாரிகைள	 நாகராசன்	 ஏற்பதில்ைல.	 தீராத	விைளயாட்
பிள்ைள	என்ற	வாசகம்	 ன்றத் க் ப்	ெபா த்தலாம்.	

����������	:	

1.	 ன்றம்	தன 	 ைல	திறனாய் 	 ல்	 என் 	ெசால்வைதவிட	ம ப் 	 ல்
என் 	 ெசால்வ 	 ெபா ந் ம்	 என்கிறார்.	 இந்த	 ல்	 பற்றிய	 திறனாய்வின்
லம்	மார்க்சியத்ைத	ேமெல த் ச்	ெசல்ல	ேவண் ம்	என்கிறார்.	

2.	 இதற்கான	 கள்	 ன்றத்திடம்	இ ப்பதாக	அவர்	நம் கிறார்.	இந்தியாவில்
இ வைக	 எதிர்நிைலகள்.	 தலித்	 தைலைமயில்	 பிற	 மக்கள்	 இைணய
ேவண் ம்	என்ற	சில	க த் கள்	தவிர	ேவ 	க த் கள்	இவரிடம்	இல்ைல.
மார்க்சிய	 சமனீய	 அர 	 என்கிறார்.	 கர்வியத்ைத	 ம க்கிறார்.	 அறிவியல்
ெதாழில்	 ட்பங்கள்	 மக்களின்	 பைடப் கள்	 என்கிறார்.	 இப்ப ம்	 சில
க த் கள்	 நாகராசைன	 இவர்	 ற்றாக	 ம த் விட்டதாக	 நான்
க தவில்ைல.	திறனாய் 	என்ற	 ைறயில்	இரண்ெடா 	அம்சங்கள்	இவரிடம்
உள்ளன.	மற்றப 	இவர்	மார்க்சியர்தானா?	என்ற	ேகள்விக் ம்	இடம்	உண் .	



���������������
����������
மார்க்ஸ்,	 எங்கல்ஸ்	 ஆகியவர்களின்	 “ெபா டைம	 ெகாள்ைக	 அறிக்ைக”
ெவளிவந் 	 150	 ஆண் க க் 	 ேமலாகிற .	 இரண்டாயிரம்	 ஆண் க க்
ன்ேப	 அறிஞர்கள்	 கன 	 கண்ட	 ெபா ைமச்	 ச தாயம்	 பைடப்பதற்கான

ெபா ளியல்	கட்டைமப்ைப	வரலாற்றில்	இனி	சாதிக்க	 ம்	என்ற	நம்பிக்ைகைய
இந்தக்	ெகாள்ைக	அறிக்ைக	ெவளிப்ப த்திய .	தனி	 உடைம,	அர 	அதிகாரம்,
ரண்டல்	மற் ம்	ஒ க் ைறகள்	இல்லாத	ஒ 	ச தாயத்ைதப்	பைடக்க	 ம்.

வ ைம,	 ேநாய்	 ெநா கள்,	 வஞ்சகம்,	 ேபாட் 	 ெபாறாைமகள்,	 ஏற்றத்தாழ் கள்,
ேபார்கள்	இல்லாத	 உலகளாவிய	ச தாயம்	அண்ைமக்	காலத்தில்	வர	இ க்கிற
என்ற	நம்பிக்ைகைய ம்	இவர்கள்	உலகத் க் 	வழங்கினார்கள்.	

பாரீஸ்	கம் ன்	 உட்பட	இைடக்	காலத்தில்	 எத்தைனேயா	அ பவங்கள்	 ஏற்பட்டன.
1917-ல்	 நைடெபற்ற	 இரஷ்யப்	 ரட்சி,	 மார்க்ஸ்,	 எங்கல்ஸ்	 ஆகியவர்களின்
கன கைள	 நைட ைறக் 	ெகாண் வந்த .	கிழக் 	ஐேராப்பிய	அ பவங்கள்,
சீனப் ரட்சி,	 கி பா,	 வியட்நாம்	 ெவற்றி	 தலியைவ	 வரலாற்றில்	 ஒ 	 திய
ச தாயத்திற்கான	 வாய்ப் க்கைளத்	 திறந் 	 ைவத்தன.	 சமதர்மமா?
தலாளியமா?	 இவற் க்கிைடயில்	 ெவற்றி	 இனி	 யா க் 	 என்	 பதில்	 ட

ேகள்விக் 	இடமில்ைல.	வல்லர களின்	ஆதிக்கத்தில்	இ ந் 	வி தைல	ெபற்ற
நா கள்	பல ம்	சமதர்மம்	 றித் ப்	ேபசின.	

1980	 களின்	 இ தியி ம்,	 1990	 களின்	 ெதாடக்கத்தி ம்	 என்ன	 ேநர்ந்த .
சமதர்ம	அைமப் 	தகர்ந்த .	வல்லர கள்	இனி	என்ன ம்	ெசய்ய	 ம்.	சமதர்மம்
இனி	 சாத்தியமில்ைல.	 லதனத்திற் த்தான்	 இனி	 உலகம்	 ெசாந்தம்.	 நவீன
அறிவிய ம்,	 ெதாழில் ட்பங்க ம்	இல்லாமல்	 ஒ 	 ேதசம்	இனி	 வாழ	 யா .
மனிதர்களின்	 உைழப் த்	திறன்	என்பதற் 	இனி	 க்கியத் வம்	இல்ைல.	 ேவதிப்
ெபா ட்க ம்,	 ெதாழில்	 ட்பங்க ம்	 இனி	 உற்பத்தியில்	 தன்ைமயானைவ.
கணிணி ம்,	 இைணய ம்	 இனி	 எல்லாவற்ைற ம்	 ெசய்ய	 ம்.	 ெதாழில்
ட்பங்களின்	 தன்ைமக்	 றாக	தகவல்களின்	ெதா ப் 	மாறி	இ க்கிற .	உபரி

மதிப் 	என் 	ேப வதற் ம்	இடம்	இல்ைல.	எல்லாவற் க் ம்	விைல	உண் .	கல்வி,
ம த் வம்	 தலியவற்ைற ம்	 இனி	 விைல	 ெகா த் த்தான்	 வாங்கேவண் ம்.
இரஷ்ய	 மாதிரிையப்	 பின்பற்றி	ஆசியா,	ஆப்பிரிக்கா,	 ெதன்	அெமரிக்கா	 தலிய
கண்டங்களி ள்ள	 ேதசங்களில்	 நி வப்பட்ட	 ெபா த் ைற	 நி வனங்கள்	 இனி
தனியாரின்	 ஆ ைகக் ச்	 ெசல்லேவண் ம்.	 இரா வம்,	 காவல் ைற	 என்ற



அளவில்	 அர கள்	 தங்கள்	 பணிகைள	 ைறத் க்	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்.
ெதாழிற்சங்கங்க க் 	இனி	 ேதைவயில்ைல.	 பத்திரங்கைள	வாங் ம்	 ைறயில்
ந த்தர	 வர்க்கம்	 இனி	 தலாளியத்ேதா 	 ட் 	 ேசர்ந் 	 ெகாள்ள ம்.
தலாளியம்	 தவிர	 உலகிற் 	 இனி	 வழியில்ைல	 .	 மார்க்சியம்

காலாவதியாகிவிட்ட .	

இத்தைகய	 ேபச் க்க ம்,	 ெசயல் ைறக ம்	 தீவிரப்பட் 	 வ கின்ற	 இன்ைறய
உலகச்	 ழலில்,	 ன்னர்	நிலவிய	சமதர்ம	ச தாயத்திற் 	என்ன	ேநர்ந்த .	எப்ப
இைவ	 தகர்ந்தன	 என்ப 	 றித் 	 நாம்	 தி ம்பிப்	 பார்க்க	 ேவண் யி க்கிற .
கிழக் 	 ஐேராப்பிய	 நா களி ம்	 ேசாவியத்	 ஒன்றியத்தி ம்	 நி வப்பட்ட
சமதர்மச்	 ச தாயம்தானா?	 என் 	 ேகட்க	 ேவண் யி க்கிற .	 ேமற்கத்திய
ச கத்ைத	 ெவற்றி	 ெகாள்ள	 ேவண் ம்	 என்ற	 ேநாக்கில்	 ெதாழிற்	 ெப க்கம்,
இரா வப்	ெப க்கம்	 தலியவற் க் 	 ேசாவியத்	ஒன்றியம்	 தன்ைம	தந்த .
அெமரிக்கா,	 பிரிட்டன்	 தலிய	 வல்லர கள்	 உலக	 அளவில்	 ரண் த்	 தம்
ேதசங்கைள	வலிைமப்ப த்திக்	ெகாள்ள	 ம்.	ேசாவியத்	ஒன்றியத் க் 	இ
சாத்தியமில்ைல.	 ஆகேவ	 உள்நாட் ல்தான்	 ரண்டைல	 அதிகரித்தாக	 ேவண் ம்
ேவைல	 நி த்தம்	 தலியவற்றில்	 ஈ ப ம்	 ெதாழிற்சங்க	 உரிைம
ெதாழிலாளர்க க் 	இல்ைல.	ம த் வம்,	கல்வி	 தலிய	வசதிகைள	உைழக் ம்
மக்க க் 	 உரிைமப்ப த்திய	 நிைலயில்	 அவர்கள்	 அைமதியாக	 இ க்க
ேவண் ம்.	 அர 	 அதிகாரத்தில்	 இவர்க க் ப்	 பங் 	 ேதைவயில்ைல.	 மக்கள்
நாயகத்திற் 	 இடம்	 இல்ைல.	 கட்சிக்ேக	 தன்ைம	 லனாய் த் ைறயின்
கட் ப்பாட் ல்	எல்ேலா ம்	இ ந்தாக	ேவண் ம்.	எதிர்ப் க்	 ரல்	எங் 	எ ந்தா ம்
அைவ	 க ைமயான	 விசாரைணக க் 	 உட்ப த்தப்பட் 	 ஒ க்கப்பட்டன.
வன் ைறேயா 	 ட் ப்	 பண்ைணகள்	 ஏற்ப த்தப்பட்டன.	 உைழப் 	 காம்க ம்
உண்டாயின்.	கட்சிக் ள் ம்,	அரசைமப்பி ம்	அதிகாரம்	ெகா கட் ப்	பறந்த .	

உைழப்பில்	 மக்க க் 	ஆர்வம்	இல்ைல.	 ெதாழில் ைற	 தலியவற்றில்	வளர்ச்சி
இல்ைல.	 ஊழல்	 ெப ச்சாளிகள்	 எல்லாவற்ைற ம்	 கவர்ந் 	 ெகாண்ட	 நிைலயில்,
மக்கள்	மீ 	ஒ க் ைறக ம்	தீவிரப்பட்ட	நிைலயில்	சமதர்மச்	ச தாயம்	என்
ெசால்லப்பட்ட	 அதிகார	 அைமப் 	 தனக் ள்	 இனித்	 தாக் ப்	 பி க்க	 யா .
இைவ	 அகக்	 காரணிகள்.	 றக்காரணிக ம்	 ேசர்ந் 	 ெகாண்ட	 நிைலயில்
“சமதர்மம்”	தகர்ந்த .	 சீனா	 தலிய	அ பவங்கள்	சற் 	ேவ 	மாதிரியானைவ.
இைவ	 றித் 	விரிவாகப்	ேப வதற் 	இங் 	இடம்	இல்ைல.	

ேசாவியத்	 ஒன்றியம்	 தலியவற்றில்	 இப்ப 	 எல்லாம்	 ேநர்ந்தி க்கத்தான்
ேவண் மா?	என் ம்	இப்ெபா 	சிந்திக்கிேறாம்.	ேசாவியத்	 ன்மாதிரிதான்	ஒேர
வைகயான	 ன்மாதிரியா?	 இரா வப்	 ெப க்கம்	 இல்லாமல்	 ஒ 	 ச கம்
வாழ யாதா?	 உற்பத்திச்	 சக்திகைள	 ெப க் வதன்	 லம்	 எல்ேலா க் மான
சமத் வ	வாழ் 	உடன யாக	வந் 	வி மா?	இயந்திரப்	ெப க்கங்கள்	 தலியைவ



இயற்ைக	 வளங்கைள	 எப்ப 	 எல்லாம்	 தின் 	 தீர்க்கின்றன.	 ச கத்தின்	 ேமல்
மட்டத்தி ள்ள	 15/20	 சதம்	 மக்க க்காக	 ெப ம்பாலான	 உைழக் ம்	 மக்கள்
ெகா ைமயான	 ரண்ட க் ம்,	ஒ க் ைறக் ம்	 உள்ளாகத்தான்	ேவண் மா?
சமதர்மத்தின்	 தீண்டல் ட	 இல்லாத	 பல	 ேதசங்கைள	 ேசாவியத்	 ஒன்றியம்	 தன்
ஆதிக்கத் க் ட்ப த்திய ம்	ேதசிய	இனங்கைள	ஒ க்கிய ம்	நியாயந்தானா?	

ெதாழிற்ெப க்கம்	என்ற	 ைறயில்	இயற்ைக	வளங்கைளத்	ெதாடர்ந் 	அழித்த .
ெதாழிற்சாைலக்	 கழி களா ம்,	 அ க்கதிர்	 வீச் க்களா ம்,	 நிலங்க ம்,	 நீர்
நிைலக ம்	 க ைமயாக	 பாதித்தன.	 கர் 	 ெவறி	 ஏறிய	 ேமற்கத்திய	 நாகரிகம்
இவர்க க் ம்	 ன்	 மாதிரியாயிற் .	 தம்	 ேதச	 மக்கைளேய	 எதிரிகளின்
உளவாளிகள்	 என் 	 க தி	 ேகவலப்ப த் வ ம்,	 ஒ க் வ ம்	 ஒ 	 ெப ம்
ெகா ைம.	 இவ்வாெறல்லாம்	 அங் 	 ேநர்ந்தி க்க	 ேவண் யதில்ைல.	 இப்ப
ேநர்ந்ததற்கான	 காரணங்கள்	 என் 	 சிலவற்ைற	 அதிகாரிகள்	 ெசால்லக் ம்,
தைலவர்கள்	 ெசால்லக் ம்.	 இவர்க க்ெகல்லாம்	 அதிகார ம்,	 வளமான
வாழ்க்ைக ம்,	ஊழ ம்	இல்லாமல்	 யா .	

எளிய	 வாழ்க்ைக	 மக்க க் ப்	 ேபா ம்.	 ரண்டப்ப வேதா	 மனித	 மாண்ைப
நாசமாக் ம்.	 உைழப் ம்	 பகிர் ம்	 மனித	 வாழ்வின்	 உன்னதங்கள்.	 அதிகாரம்
தலியவற் க் 	இடம்	ெகா த் 	மனிதர்கைள	அந்நியமாக்க	ேவண் யதில்ைல	.

மனித	 வாழ் க் ச்	 தந்திரம்	 ேதைவ.	 15/20	 சதம்	 ேபர்களின்	 நலன்க க்காக
மக்கள்	தம்	வாழ்ைவ,	 தந்திரத்ைத	இழக்க	 ேவண் யதில்ைல.	இவ்வாெறல்லாம்
இன் 	 சிந்திக்க	 ேவண் யி க்கிற .	 மக்கள்	 சீனத்தி ம்,	 கி பாவி ம்
நைடெபற்ற	சில	ேசாதைனகள்	 றித் 	நமக் 	அக்கைற	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.
அர கள்	 என்றாவ 	 உதி ம்	 என் 	 காத்தி க்க	 ேவண் யதில்ைல.
எல்லாவற்ைற ம்	 மக்கள்	 நாயகத்திற் 	 உரிைமப்ப த் ம்	 ெபா 	 அர
தானாகேவ	உதி ம்.	

தி ம்ப ம்	இன்ைறய	நிலவரங்கள்	 றித் 	சிந்திப்ேபாம்.	சந்ைதப்	ெபா ளாதாரம்
என்ற	 ெபயரில்	 இந்தியா	 தலிய	 நா க க் ள்	 ைழந் வ ம்	 அந்நிய
நி வனங்கள்,	மற் ம்	இவற்ேறா 	ைகேகார்த் க்	ெகாள்கிற	சீர்ெகட்ட	 தலாளிய
நிர்வாகங்கள்,	ஒவ்ெவா 	ேதசத்தி ம்	உள்ள	ெப ம்பாலான	உைழக் ம்	மக்களின்
நலன்கைள	 நிைறேவற் மா?	 ந த்தர	 மக்கைள	 பலவைககளி ம்	 வசப்ப த்திக்
ெகாண்ட	 இந்த	 நி வனங்கள்	 அவர்கைளக்	 ெகாண்ேட	 மக்கள்	 நலன்கைள
ெதாடர்ந் 	 அழித் க்	 ெகாண் க்கிறார்கள்.	 நீர்,	 நிலம்,	 கா ,	 கடல்	 தலிய
இயற்ைக	 ஆதாரங்கைள	 இழந் 	 விட்ட	 நிைலயில்	 அல்ல 	 ஆதிக்கவாதிகள்
இவற்ைறத்	 ெதாடர்ந் 	 நாசம்	 ெசய் 	 வ ம்	 நிைலயில்	 இந்த	 மக்கள்	 என்ன
ெசய்வார்கள்?	

ஏற்றத்தாழ் க ம்,	 வ ைம	 தலிய	 ெகா ைமக ம்	 இப்ெபா 	 அதிகரித்



வ கின்றன.	 தரமான	 கல்விையேயா,	 நல்ல	 ம த் வத்ைதேயா	 இந்த	 மக்கள்
இனிப்	 ெபற யா .	 அர 	 அதிகாரிகள்,	 தலாளிகள்	 தம்	 வாழ்ைவ
உ திப்ப த்திக்	 ெகாள்ள	 எல்லாவற்ைற ம்	 ெதாடர்ந் 	 ெசய்கிறார்கள்.	 இ ப
சதம்	மக்களின்	ேதைவகைள	நிைறேவற் வதற்காக	எண்ப 	சதம்	மக்கள்	ெதற்
நா கள்	 என் 	 ெசால்லப்ப கின்ற	 நா கள்	 பலவற்றி ம்	 ச கத்தின்	 விளிம்
நிைலக் த்	 தள்ளப்ப கிறார்கள்.	 பழங் க ம்,	 ெபண்க ம்,	 தலித்	 மக்க ம்

தலான	 ரண்ட க் ம்,	ஒ க் ைறக் ம்	உள்ளாகிறார்கள்.	இந்த	வாழ்ைவ
எவ்வள 	காலத்திற் ச்	சகித் க்	ெகாள்ள ம்.	

வல்லர 	 தலிய	ஆதிக்க	சக்திகள்	இயற்ைகைய	ெதாடர்ந் 	நாசப்ப த் வதன்
விைள கைள	இன் 	எல்ேலா ம்	அ பவிக்கிேறாம்.	அ க்கழி கள்	இரசாயன
நஞ் கள்	 தலியவற்றிலி ந் 	 இனி	 யா ம்	 தப்ப யா .	 மைல	 உச்சியில்
மாளிைககள்,	 ெப 	 நகரங்களில்	 நவீன	 ம த் வமைனகள்	 அைமத் க்
ெகாண்டா ம்	 இைவ	 எவ்வள 	 காலத்திற் 	 இந்த	 ஆதிக்கவாதிகைளக்
காப்பாற் ம்.	ெபரிய	அைணக்கட் க்கள்,	ெப ம்	ெதாழிற்சாைலகள்	மின்	உற்பத்தி
நிைலயங்கள்	 தலியவற்றின்	 விைளவாக	 காற் 	 ேட கிற .	 கடல்கள்
ெகாந்தளிக்கின்றன.	 ப வங்கள்	 மாறி	 ெப ம்	 யல்கள்	 வீசத்	 ெதாடங்கிவிட்டன.
நில	 ந க்கங்கள்	 எங் ம்	இனி	 ஏற்படக்	 ம்.	 உண ப்	ெபா ள்	 தலியவற்றில்
ஏறிய	 நஞ் கள்	 உட க் ள் ம்	 ந் 	 ற் ேநாய்கள்	 தலியவற்ைற
அதிகரிக்கின்றன.	 எய்ட்ஸ்	 தலிய	 தியவைக	 ெகா ம்	 ேநாய்கள்	 மக்கைளத்
தாக் கின்றன.	அறிவியலாளர்கள்	இப்ெபா ேத	அச்சம்	ெதரிவிக்கின்றனர்.	உலக
நாகரிகம்	தன்	அழிைவ	 ேநாக்கிச்	ெசன் 	ெகாண் க்கிற .	ஆதிக்கவாதிகள்
ந த்தர	 மக்களில்	 அறிவாளிகைளக்	 ெகாண் 	 உலைக	 வசப்ப த் ம்	 திட்டம்
அவர்களின்	 கத்திேலேய	ேகள்விக் ரியாய்	மாறி	உள்ள .	

மான்சாண்ேடா	மலட் 	விைதகள்	விைளச்சைல	அதிகரிப்ப 	என்ப 	ெபாய்யாகி
வ கிற .	ெபரிய	அைணக்கட் க்கள்	மட் மல்லாமல்	ெபரிய	அரசைமப் ம்	ெபரிய
நி வனங்க ம்	இனி	மக்கள்	நலன்க க் ரிய	ேசைவகைளச்	ெசய்ய	 யா .
ெசயற்ைக	 ைறயில்	 இனி	 சர்க்கைர	 தயாரிக்கலாம்.	 காப்பிக்	 ெகாட்ைடகள்
தயாரிக்கலாம்.	 உ ப் க்கைள	 மாற்றி	 ைவக்கலாம்.	 தி க்கைளக்	 ெகாண்
மாெப ம்	 உற்பத்திகைளச்	 ெசய்யலாம்.	 மரப க்களின்	 உள்	 மர்மங்க ம்
ெசயல் ைறக ம்	 ெப மளவில்	 ெதரிந் விட்ட	 நிைலயில்	 இனி	 ேநாய்கள்
இல்லாமல்	 ெசய்யலாம்.	 அறிவாளிகைள	 உற்பத்திச்	 ெசய்யலாம்.	 மலட் த்
ெதாழிலாளிகைள ம்,	 இரா வத்திற்கான	 வீரர்கைள ம்	 தயாரித் க்
ெகாள்ளலாம்.	 எந்த	இனத்ைத	ைவத் க்	ெகாள்ளலாம்,	யாைர	அழிக்கலாம்	 என
இனித்	திட்டமிடலாம்.	உபரி	மதிப்ெபன் 	ேப வதற் 	இனி	வாய்ப்பில்ைல	என்ப ம்
உண்ைமயாகலாம்.	

இவற்றின்	 விைளவாக	 உலகம்	 என்ன	 ஆ ம்.	 இன் ம்	 எத்தைன



ற்றாண் க க் 	இந்த	உலகம்	தாக் ப்	பி க் ம்.	உலகத்திற்ேக	அழி 	ேந ம்
நிைலயில்,	ஆதிக்கவாதிகள்	 மற் ம்	அறிவாளிகள்	 எந்த	கிரகத்திற் ,	 எத்தைன
ேபர்	 தப்பிச்	 ெசல்ல ம்.	 ேபார்கள்	 இல்லாத	 உலகத்ைத	 இவர்கள்	 நமக் த்
த வார்களா?	 இந்த	 ஆதிக்கவாதிகள்	 அதிகாரம்	 உட்பட	 எல்லாவற்ைற ம்
மக்கேளா 	 பகிர்ந் 	 ெகாள்வார்களா?	 மக்கள்	 ெதாைக	அதிகரிக்கிற 	 என் ம்
மானியங்கள்	அதிகரிக்கின்றன	 என் ம்	 ஓயாமல்	 ெசால் ம்	இவர்கள்	 மக்கைள
என்ன	 ெசய்வார்கள்.	இவர்களின்	ஆதிக்கத்தில்	இனி	 உலகம்	இ ப்பதற்கில்ைல.
நாம்	 ஏதாவ 	 	 ெசய்தாக	 ேவண் ம்.	 இந்த	 நிைலயில்தான்	 மீண் ம்
சமதர்மத்திற் 	தி ம்ப	ேவண் யி க்கிற .	

மனித	 மாண் கைள	 நாம்	 எவ்வா 	 இழக்க	 ம்.	 வரலாற்றில்	 பல	 ஆயிரம்
ஆண் களாக	 நாம்	 ெபற் 	 வந்த	 வளர்ச்சிைய	 எவ்வா 	 இழந் 	 விட	 ம்.
இயந்திரங்கள்	 தலியவற் க் ள்	 ெசன்ற 	 யா ைடய	 சக்தி.	 அறிவாளிகள்
கைலஞர்கள்	 தலியவர்களின்	 அறி த்திறன்,	 கைலத்திறன்	 தலியவற்ைற
இவர்கள்	எங்கி ந் 	ெபற்றார்கள்.	அைனவ க் ம்	வாழ்விற்காதாரமான	இயற்ைக
வளங்கைள	 ஒ 	 சி பான்ைமயினர்	 தம்	 வசப்ப த்திக்	 ெகாள்வதற் ம்,
நாசப்ப த் வதற் ம்	 இவர்க க் 	 எங்கி ந் 	 உரிைம	 கிைடத்த .	 நவீன
உற்பத்திகள்	 என்ற	 ைறயில்	 இவர்கள்	 வசப்ப த்திக்	 ெகாள் ம்	 ெகா த்த
இலாபங்கள்	 தலியைவ	எங்கி ந் 	கிைடக்கின்றன.	கணிணி	 தலியவற்றிற் த்
தன்	அறிவாண்ைமைய	மாற்றிக்	ெகாண்ட	இந்த	மல கள்	 எந்த	மனித	வாழ்ைவ
அ பவிக்க	 ம்.	 இவர்கைளப்	 ெபா த்தவைர	 கா கள்	 அவசியமில்ைல.
ெபண்க க் த்	 ேதைவயில்ைல,	 ழந்ைதக ம்	 ேவண்டாம்,	 மலர்க ம்
ேவண்டாம்,	 எல்லாவற்ைற ம்	 ெசயற்ைகயாக	 உற்பத்தி	 ெசய் 	 ெகாள்ளலாம்.
மனிதர்க க் 	 மனம்	 ேதைவயில்ைல,	 கைல	 ேதைவயில்ைல,	 தந்திரம்
ேதைவயில்ைல.	 இப்ப 	 ஒ 	 ெகா ய	 வாழ்க்ைகைய	 இவர்க ம்	 ட	 எப்ப
சகித் க்	ெகாள்வார்கள்.	

ேதசிய	 இனங்கள்	 இப்ெபா 	 வி தைல	 ேகட்கின்றன.	 மனித	 உரிைம	 பற்றி
உலெகங் ம்	 உரத்தக்	 ரல்கள்	 எ கின்றன.	 ப ைம	 இயக்கங்கள்	 எங் ம்	 பரவி
வ கின்றன.	 ெபண்கள்	வி தைல	 ேகா கிறார்கள்.	 கலகங்கள்	 ெதாடர்கின்றன.
அரசின்	பயங்கரவாதத்ைத	நாம்	ஏற் க்	ெகாள்ள	 யா .	அ ைமகைள	உற்பத்தி
ெசய் ம்	ஆண்டவர்கள்	என் ம்	நிம்மதியாக	வாழ யா .	ஆதிக்கங்கள்	தமக்
எதிரான	 கலகங்கைள	 எப்ெபா ம்	 ண் க்	 ெகாண் க் ம்.	 ேபார்க்
ற்றவாளிகள்	 என்ற	 ைறயில்	 ெப ம்	 தைலவர்கள்	 விசாரைணக்

உள்ளாகிறார்கள்.	 ெபரிய	அைமப் கள்	இனி	 எந்த	வ வத்தி ம்	 ேதைவ	இல்ைல.
இயற்ைக	நமக் 	ேவண் ம்.	எளிய	வாழ்க்ைக	ேபா ம்.	அந்நியர்க க் 	மீண் ம்
நாம்	 அ ைமயாக	 ேவண் யதில்ைல.	 உலக	 நாகரிகத்ைத	 நாம்	 காப்பாற்றியாக
ேவண் ம்.	 எல்லாவற்ைற ம்	 ஆதிக்கவாதிக க் 	 இழந் விட் 	 நாம்
வறியவர்களாக	அழிய	ேவண் யதில்ைல.	



இப்ெபா 	 மீண் ம்	 நாம்	 ெசால் கிேறாம்.	 சமதர்மம்	 தவிர	 நமக் 	 வாழ்க்ைக
ெநறி	 ேவ 	 இல்ைல.	 மார்க்சியம்	 தான்	 நம்ைமக்	 காப்பாற் ம்.	 திய
அ ப்பைடகேளா 	 மார்க்சியம்	 இனி	 மலர	 ேவண் ம்.	 உைழக் ம்
மக்க க் த்தான்	 இனி	 உலகம்	 ெசாந்தம்	 என்பைத	 ஆதிக்கச்	 சக்திகளின்
கத்திற்ெகதிராக,	 மார்க் ம்,	 எங்கல் ம்	 ெசய்த ேபால	 நா ம்	 பிரகடனம்

ெசய்கிேறாம்.	
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1.	 மார்க்சியம்	உலகத்திற் 	அறி கமாகி	150	ஆண் க க் 	ேமலாகி	விட்ட .

இைடக்காலத்தில்	 பாரீஸ்	 கம் ன்,	 இரஷ்யப்	 ரட்சி,	 சீனப்	 ரட்சி,	 கிழக்
ஐேராப்பிய	 நா கள்,	 கி பா,	 வியட்நாம்	 என் 	 எத்தைனேயா	 வைகப்பட்ட
வரலாற் 	 அ பவங்கள்	 ேநர்ந் ள்ளன.	 அரசியல்	 நைட ைற	 என்ப
மட் மல்லாமல்	 தத் வம்,	 கைல	 இலக்கியம்,	 கலாச்சாரம்,	 வரலா 	 என்ற
ைறயி ம்	 மார்க்சியத்தின்	 அ ப்பைடயில்	 ஏராளமான	 ஆய் கள்	 உலக

அளவில்	 நைடெபற் ள்ளன.	 மார்க்சியத்தின்	 அ ப்பைடகள்	 என்
அறியப்பட்டனவற்றி ள் ம்	 ேகள்விகள்	 எ ந் ள்ளன.	 பாட்டாளி	 வர்க்க
சர்வாதிகாரம்	 இனி ம்	 மார்க்சியத்தின்	 அ ப்பைடக ள்	 ஒன்றாக
இ ப்பதற்கில்ைல	என்ற	 ைறயில்	அ பவங்கள்	ேநர்ந் ள்ளன.	அ த்தளம்,
ேமல்	 கட் மானம்	 என்பனவற்றில்	 எப்ெபா ம்	அ த்தளத்திற்ேக	அ த்தம்
என்ப 	 ெதாடக்கம்	 தேல	 ேகள்விக் ள்ளாகியி க்கிற .	 வரலாற் க்
கட்டங்கள்	 ேதா ம்	 கலாச்சாரம்	 மாறிவ ம்	 என்பதற் 	 ேம ம்,	 வரலாற் க்
காலம்	 வ ம்	 ெதாட ம்	 கலாச்சாரக்	 கள்	 றித்த	 சிந்தைன
ஏற்பட் ள்ள .	 தலாளியத்ைத	 உள்வாங்கியதாக	 மார்க்சியம்	 இ க்க

யா 	என்ற	 ரிதல்	ேம ம்	ேம ம்	அ த்தம்	ெப கிற .	

மார்க்சியம்	 றித்த	 திய	வைகயான	 ரிதல்	இன் 	 நமக் த்	 ேதைவப்ப கிற .
ேசாவியத்	 னியன்	தகர்ைவ	அ த் 	ேசாசலிசம்	 றித் 	நாம்	ம 	ஆய் 	ெசய்ய
ேவண் யி க்கிற .	 தலாளிய	 /	 ஏகாதிபத்திய	 நா களின்	 ெபா ளியல்
தலியவற்ைற	 நகல்	 எ க் ம்	 யற்சிைய	 ேசாசலிசம்	 என் 	ெசால்ல	 யா .

ேசாவியத்	 னியனில்	 தகர்ந்த 	 தலாளியத்ைத	 உள்வாங்கிக்ெகாண்ட
ேசாசலிசேம	 அன்றி	 மார்க்சியம்	 அல்ல.	 மாெப ம்	 இரா வம்,	 மாெப ம்
ெதாழிற் டங்கள்	 மற் ம்	 அைணக்கட் கள்,	 மாெப ம்	 அர க்	 கட்டைமப்
ஆகியவற்ைற	 உ வாக் வதன்	 லம்	 ெதாழிலாளர்கள்	 மற் ம்	 உழவர்கள்	 மீ
க ைமயான	 ரண்டைல ம்	ஒ க் 	 ைறைய ம்	திணிக்க	 ேவண் 	இ ந்த .
ெதாழிற்சங்க	 உரிைமகள்	 ம க்கப்பட்டன.	 உைழப்பாளர்	 காம்கள்
ஏற்ப த்தப்பட்டன.	 உள த் ைற	 அைனத் 	 அதிகாரங்கைள ம்	 ெபற்றதாக
இ ந்த .	 கட்சியதிகாரம்	 ெகா கட் ப்	 பறந்த .	 கட்சிக் ள் ம்	 தனி	 நபரின்
இ தி	 அதிகாரம்	 ேகள்விக் ள்ளாக்கப்பட	 இயலா .	 கட்சியின்	 ன்னணித்
ேதாழர்கள்	 ஒழிக்கப்பட்டனர்.	 ஏகாதிபத்தியத்ைத	 எதிர்க்க	 ேவண் யி க்கிற
என்பதற்காக	 இத்தைனப்	 ெபரிய	 சர்வாதிகாரத்ைத	 ஒ 	 ேதசத்தால்	 தாங்க



இயலா .	

	

2.	 இந்த	சர்வாதிகாரத்ைத	இ தியாகக்	கைளந்தவர்	ேகார்பச்ேசவ்.	ஏற்ெகனேவ
நிலவிய	 ெபா ளியல்	 மற் ம்	 அரசியல்	 கட்டைமப்ைப	 இனி ம்
ெதாடர்வதற்கில்ைல	 என்ற	 நிைலயில்	 தான்	 ேகார்பச்ேசவ்	 அன் 	 நிலவிய
கட்டைமப்ைபக்	கைலத்தார்.	அன்ைறய	நிைலயில்	ெபா ளியல்	வளர்ச்சிக்ேக
இடமில்லாமல்	 	 அளவில்	 ேதங்கி	 விட்ட .	 உழவர்	 பண்ைணகளில்
மின்சாரம்	 இல்ைல.	 ராக்ட க் 	 உதிரி	 உ ப் கள்	 இல்ைல.	 எங் ம்	 ஊழல்
மயம்.	ஆகேவ	தான்	எல்லாவற்ைற ம்	திறந் 	ேபாட்டார்.	 ன்னர்	நைடெபற்ற
ெகா ங்ேகான்ைமகள்	 ெவளிச்சத்திற் 	 வந்தன.	 ெதாழிற்சாைல,	 நிர்வாகம்
தலியவற்றில்	ம சீரைமப்ைப	ஏற்ப த்தினார்.	

இவற்ேறா 	 ேகார்பச்ேசவ்	 நின் விடவில்ைல.	 அ 	 ஆ தம்,	 ஏ கைண
ஆகியவற்றில்	 அெமரிக்காைவ	 எதிர்பார்க்காமல்	 தாேன	 ன்வந் 	 ைறப்ைபச்
ெசய்தார்.	 ேசாசலிசம்	 நில வதாகச்	ெசால்லப்பட்ட	கிழக் 	ஐேராப்பிய	 நா களில்
மக்களின்	எ ச்சிைய	ஒ க் வதற்காக	அந்த	நா களில்	நி த்தப்பட்ட	ேசாவியத்
இரா வம்	 இனி	 உள்நாட் 	 விவகாரங்களில்	 தைலயிடா 	 என் 	 அறிவித்தார்.
இந்த	அறிவிப்ைப	அ த் 	 கிழக் 	 ஐேராப்பிய	 நா களில்	 நிலவிய	 சர்வாதிகார
அர கள்	சடசடெவனச்	சரிந்தன.	

ேசாவியத்	 னியன்	இனி ம்	தன்ைனத்	தக்கைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் மானால்
அந்நிய	 நா களின்	 லதனம்	 இல்லாமல்	 ஒ 	 மாதம் டத்	 தாக் ப்பி க்க
இயலா 	என்ற	நிைலயில்,	இலண்டனில்	நைடெபற்ற	ஜி-7	நா களின்	மாநாட் ற்
ேகார்பச்ேசவ்	 ெசன்றார்.	 ெசல்வதற் 	 ன்னர்	 அவ ைடய	 நிதியைமச்சர்	 ஓர்
ஆேலாசைன	வழங்கினார்.	ேசாவியத்	 னிய க் ள்ேளேய	கட்சி	அதிகாரிக ம்
அர 	 அதிகாரிக ம்	 கள்ளத்தனமாகக்	 வித் 	 ைவத்தி க்கிற	 ஏராளமான
ெசல்வத்ைத	ேசாவியத்	அரசால்	பறி தல்	ெசய்ய	 ெமன்றால்	அன்னியர்களின்
லதனம்	இங் 	அறேவ	 ேதைவப்படா 	 என்றார்.	 ேதசத்தின்	அதிபர்	 என்றா ம்

இைத	அவரால்	 ெசய்ய	 யா .	 ெசய்ய	 யன்றால்	 ஒ நாள்	 ட	அவர்	அர
நிற்கா .	 ஆகேவ	 இலண்டன்	 மாநாட் ற் ச்	 ெசன் 	 மண் யிட்ட	 ேகார்பச்ேசவ்
ெவ ங்ைகேயா 	தி ம்பினார்.	

3.	 ேசாவியத்	 னியனில்	அ வைர	நிலவிய	அரசியல்,	ெபா ளியல்	கட்டைமப்ைப
ேசாசலிசம்	 என் 	 ற யா .	 எல்ேலா க் ம்	 கல்வி,	 ம த் வம்,
ழந்ைதக க் 	வசதிகள்	என்ற	சில	 கைளத்	தவிர	ஒட் ெமாத்தமான

கட் மானத்ைத	ேசாசலிசம்	என் 	 வதற்கில்ைல.	அதிகார	வர்க்கத்தின்
ேபாக் க்	 றித் 	 ெதாடக்க	 காலத்திேலேய	 ெலனின்	 கவைலப்பட்டார்.



அதிகார	வர்க்கத்ைத	அடக்க	 யாமல்	ஸ்டாலி ம்	திணறினார்.	 தலாளிய
வளர்ச்சி	 ற் ப்	ெபறாத	நிைலயில்	ேசாசலிசத்ைதச்	ெசயல்ப த் வதி ள்ள
சிக்கல்கள்	 றித்த	 ரிதல்	 ெலனி க் 	 இ ந்த .	 ெலனினால்	 ெசய்ய

யாதைத	 ஸ்டாலின்	 ெசய் 	 க்க	 ைனந்தார்.	 விைள கள்
க ைமயாக	 இ ந்தன.	 பிறிெதா 	 சமயம்	 பிரஸ்ேனவிற்	 எ திய	 க தம்
ஒன்றில்	சல்சனிட்சன்	இவ்வா 	 றிப்பிட்டார்.	“ேசாவியத்	 னியனில்	15	சதம்
மக்க க் 	 ேசாசலிசத்ைத	 உ வாக் வதற்காக	 நாம்	 கா கைள
அழித்ேதாம்.	 ரங்கங்கள்	 ேதாண் 	 கனிமங்கைள	 எ த்ேதாம்;
ெபட்ேராலியத்ைத	 எ த்ேதாம்.	 இன் ம்	 எவ்வள 	 காலத்திற் 	 கா க ம்
கனிமங்க ம்	 இ க் ம்?	 அைனவ க் ம்	 ேசாசலிசம்	 என்ப 	 என்றாவ ,
எப்ப யாவ 	சாத்தியப்ப மா?”	

ெதாடக்கக்	 காலத்தில்	 எங்ெகல்ஸ்	 இவ்வா 	 எ தினார்.	 “ெப ந்ெதாழி ம்
ேசாசலிச ம்	ஒத் ப்	 ேபாகா ”.	ெப ந்	ெதாழில்கள்	 மட் மல்ல;	அர ,	ெதாழில்
தலிய	எத்தைகய	ெப ம்	கட்டைமப்ேபா ம்	ேசாசலிசம்	ஒத் ப்	ேபாகா .	ெப ம்

கட்டைமப்ைப	 உ வாக்க	 மக்கைள,	 இயற்ைகையப்	 பலியிட	 ேந ம்.	 இப்ப ப்
பலியிட் 	 15	 சதம்	 ேப க் 	 என	 உ வாக்கப்ப வ 	 ேசாசலிசமாக ம்	 இ க்க

யா .	

எல்ட்சின்	தன்	நிைன க்	 றிப் களில்	எ தியவா 	ேசாவியத்	 னியனில்	பல்ேவ
மாநிலங்களி ள்ள	 கட்சித்	 தைலவர்கள்	 மாஸ்ேகாவில்	 வந் 	 தங் வதற்காக
மாஸ்ேகாவில்	 மட் ம்	 4500	 மாளிைககைள	 ைவத்தி ந்தார்கள்.	 ெப ம்
தலாளிக ம்	 கன காண	 இயலாத	 அளவிற் 	 எல்லா	 வைக	 வசதிகைள ம்

ெகாண்டைவ	 இந்த	 மாளிைககள்.	 இ தான்	 உண்ைம	 நிைல	 என்றால்	 85	 சதம்
மக்க க் 	 எப்ேபா 	 ேசாசலிசம்	 வ ம்?	 ேசாசலிசம்	 என்ப 	 கர்வியத்தின்
ெப க்கமா?	 தலாளியத்திற் 	இ 	ெபா ந் ம்.	 ேசாசலிசத்திற் 	இ 	 எப்ப ப்
ெபா ந் ம்?	வாழ்க்ைக	வசதிகளின்	ெப க்கத்திற்காக	அதாவ 	கறி ம்	 மீ ம்
ம ம்	 எனத்தின் 	 உடல்	 ெகா ப்ைப	 வளர்ப்பதற்காக	 இயற்ைகைய	 அழிப்ப
எவ்வள 	 காலத்திற் 	 சாத்தியப்ப ம்?	 இ 	 றித் 	 எங்ெகல்ஸ்	 வி த்த
எச்சரிக்ைகைய	மார்க்சியர்	எவ ம்	 றக்கணித் விட	 யா .	

4.	 அ பவச்	 ெசறி 	 மிக்க	 மாேவாவின்	 சில	 ற் கைள	 இங்
நிைன றலாம்.	 உற்பத்திச்	 சக்திகளின்	 ெப க்கம்	 தலாளியத்திற்ேக
வழிவி ம்.	 உற்பத்திச்	 சக்திகைளக்	 காட் ம்	 உற்பத்தி	 உற க க் த்தான்
நாம்	 அ த்தம்	 தரேவண் ம்.	 பைக	 ரண்பா கைளப்	 ேபாலேவ	 நட்
ரண்பா க ம்	 க்கியத் வம்	 உைடயைவ.	 தலாளியமா?	 ேசாசலிசமா?

எ 	 இ தியில்	 ெவற்றி	 ெப ம்	 என்ப 	 இன் ம்	 தீர்மானிக்கப்படவில்ைல.
	மலர்கள்	மலரட் ம்.	கலகம்	ெசய்வ ,	நியாயமான .	கலாச்சாரப்	 ரட்சி

ஒ 	 தடைவ	அல்ல	 ஓர்	ஆயிரம்	 ைற	 நடத்தப்பட	 ேவண் ம்.	 கம் னிஸ்ட்



கட்சி ம்	தவ 	ெசய் ம்.	கட்சி	ெசய் ம்	தவ கைள	இ தியில்	மக்கள்தான்
கைளய	ேவண் ம்.	தவ 	ெசய் ம்	தைலைமப்	பீடத்ைத	மக்கள்	தகர்த்ெதறிய
ேவண் ம்.	 மார்க்சிய ம்	 பிற்ேபாக்கான	 தத் வம்	 என்
ெசால்வதற்கான	 கால ம்	 வ ம்	 வரேவண் ம்.	 வரலா 	 மார்க்சியத்ைத ம்
கடந் 	 ெசல் ம்.	 இந்தக்	 ற் கேளா 	 மக்கள்	 சீனத்தில்	 மளமளெவன
உ வாகி	பின்னர்	மாேவா க் ப்	பிற 	கைலக்கப்பட்ட	கம் ன்கைள ம்	இங்
நிைன 	ெகாள்ேவாம்.	

5.	 இவற்ேறா 	 கிராம்சி	 தலிய	 மார்க்சிய	 அறிஞர்கள்	 ன்ைவத்த
ேகாட்பா கைள ம்	 ஆய் கைள ம்	 ெநஞ்சில்	 நி த் ேவாம்.	 கி பா
அ பவங்கள்	 மிக	 க்கியமானைவ.	 இவற்ைறெயல்லாம்	 உள்வாங்கிக்
ெகாண் 	 மார்க்சியத்ைதப்	 திய	 வைரயைறகளில்	 நாம்	 கற்க
ேவண் யி க் ம்.	

வரலா 	 றித்த	 மார்க்சியப்	 பார்ைவயின்	 அகலத்ைத ம்	 ஆழத்ைத ம்	 நாம்
றக்கணிக்க	இயலா .	இயங்கியைல	ேம ம்	ஆழமாகக்	கற்பதற்கான	வாய்ப் கள்
உண் .	வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்	 என்ப 	 மார்க்சியத்தின்	 மிக	 க்கியமான	ஆதாரக்
ேகாட்பா .	ெபா ளா?	க த்தா?	எ 	 தல்	என்ற	ஆய்வில்	ெபா ள்	 தல்வாதம்
அடங் வதில்ைல.	 ெபா ம்	 க த் ம்	 ஒன்ைறெயான் 	ஊ வக்	 யைவ.
மதம்	 மக்க க் 	அபின்	 என்ற	ஒற்ைறப்	 பரிமாணத்தில்	 மதம்	 றித்த	 மார்க்சிய
ஆய் 	 ற் ப்	 ெப வதில்ைல.	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டங்களின்	 வழிேய	 வர்க்கப்
ேபாராட்டத்ைதக்	கடந் 	ெசல்வ தான்	மார்க்சியம்.	

வாழ்க்ைக	 வசதிகைளப்	 ெப க் வ 	 என்ப 	 தலாளியேமயன்றி
ேசாசலிசமாகா .	எளிைமயான	வாழ்க்ைக	 ைறதான்	எல்ேலா க் ம்	சாத்தியம்.
இந்த	எளிய	வாழ்க்ைக	 ைறயின்	 லம்தான்	இயற்ைகையக்	காப்பாற்றி	ைவக்க

ம்	 அைமப் களில்லாமல்	 இயலா 	 என்ற	 ேபாதி ம்	 அைமப் க க் ள்
அதிகாரம்	 வியக் டா .	 தலாளியத்ேதா 	 ஒத் ைழக் ம்	 ெதாழிற்சங்க
அைமப் கள்	 லம்	மார்க்சியத்ைத	 ன்ென த் ச்	ெசல்ல	இயலா .	

மார்க்ஸ்,	எங்ெகல்ஸ்	ஆகியவர்கேளா தான்	உலகிற் 	மார்க்சியம்	அறி கமான
என்றா ம்	வரலாற்றிற் ள்	 மார்க்சியத்தின்	 ேவர்கள்	ஆழமாக	 ஓ யி க்கின்றன.
எந்த	 ெந ங்கால	 மரபிற் ள் ம்	 மார்க்சியத்தின்	 இைழகைளக்	 காண ம்.
எந்தவைக	 ஆதிக்கத்திற் ம்	 எதிரான 	 மார்க்சியம்,	 மனித	 வி தைலதான்
மார்க்சியத்தின்	 இலக் .	 ஆதிக்கம்	 என்ப 	 ஒ 	 கட்டைமப் .	 இதற் ள்
அகப்பட் ள்ள	 மனிதன்	 தனக் ள் ம்	 அந்நியமானவன்.	 ஆதிக்கக்
கட்டைமப்பிற் ள்	 இ ந் 	 இவைன	 வி வித் 	 மனிதனாக் வ 	 மார்க்சியம்.
தனி ைடைம ம்	 அதிகார ம்	 மனிதைனச்	 க் ம்,	 திரிக் ம்;	 அழிக் ம்.
இவற்றின்	ஆதிக்கங்களிலி ந் 	மனிதன்	வி தைல	ெபற	ேவண் ம்.	ஆ க் ப்



ெபண்	அ ைம	என்ப ம்,	உயர்சாதிக்கார க் 	இன்ெனா வன்	அ ைம	என்ப ம்
உைடைமச்	ச கத்தின்	 கள்.	

இப்ப ெயல்லாம்	 மார்க்சியம்	 றித்த	 திய	 ரிதல்கள்	 இன் 	 சாத்தியம்.	 இந்த
வைக	மார்க்சியத்திற் 	அழி 	இல்ைல.	மாேவாவின்	ெநறியில்	கற்ப 	இத்தைகய
மார்க்சியம்.	

சாதி	 ேவண்டாம்;	 மதம்	 ேவண்டாம்,	 சடங் கள்	 ேவண்டாம்	 என் 	 றிய	 தமிழ்ச்
சித்தர்கள்	 ெநறியில்	 மார்க்சியத்ைத	 நாம்	 பயில	 ம்.	 இந்த	 சித்தர்கள்
உைடைமக் ம்	 அதிகாரத்திற் ம்	 எதிரானவர்கள்.	 இந்த	 சித்தர்	 மரைப
வள் வ க் ள் ம்	 கணியன்	 ங் ன்ற க் ள் ம்	 காண ம்.	 வாைழய
வாைழ	 எனத்	 ெதாடர்ந் 	 வ ம்	 இந்த	 சித்தர்	 மரபில்	 ெபரியாைர ம்	 ைவத் க்
காண ம்.	

தமிழ்ச்	 ழலில்	 ெபரியாரிய ம்	 மார்க்சிய ம்	 ைகேகாத் க்	 ெகாள்ள	 ம்.
ெபரியார்	வழிேய	மார்க்சியத்ைத ம்,	மார்க்சியத்தின்	வழிேய	ெபரியாரியத்ைத ம்
கற்ப தான்	தமிழ்	மக்களின்	எதிர்கால	வாழ்விற் ,	வி தைலக் 	வழிவ க் ம்.	

ேதசிய	 இனங்களின்	 தன் ரிைம	 மற் ம்	 வி தைல	 என்ப 	 மார்க்சியத்திற்
ஒத்த	 ேகாட்பா தான்.	 தமிழன்	 தன்ைன	 உலகில்	 நிைலநி த்திக்	 ெகாள்ள
மார்க்சியம்	 இல்லாமல்	 யா ;	 ெபரியாரியம்	 இல்லாமல்	 யா .	 சந்ைதப்
ெபா ளாதாரம்	என்ற	ெபயரில்	உலக	அளவில்	கரண்டைல ம்	ஒ க் 	 ைறைய ம்
உச்ச	 அளவில்	 திணிக்கிற	 தலாளியத்திற் 	 மரண	 அ 	 ெகா க்கவல்ல
மார்க்சியம்	தவிர	ேவறில்ைல.	

நவீன	அறிவிய ம்	ெதாழில்	 ட்ப ம்	 தலாளியத்தின்	பைடப் கள்	என் 	உரிைம
ெகாண்டா வ 	 ஒ 	 ெவற் 	 மாைய.	 வரலாற்றின்	 வழிேய	 ேகா க்கணக்கான
மனிதர்களின்	 உைழப்பின்	 விைளச்சல்தான்	 நவீன	 அறிவியல்	 மற் ம்	 ெதாழில்
ட்பங்கள்.	 இவற்ைற	 லதனம்	 வசப்ப த்திக்	 ெகாண்ட 	 என்பதனால்
லதனத்திற் 	 இைவ	 உரிைமயாகி	 விட	 யா .	 எல்லாவற்ைற ம்

ேதாற் வித்தவன்	 மனிதன்.	 எத்தைன	 ஆயிரம்	 ஆண் களின்	 வாழ் ம்
வளர்ச்சி ம்	இந்த	மனிதைனப்	பைடத் ள்ளன?	இவ க் 	இந்த	உலகம்	ெசாந்தம்.
இந்த	 மனித	 வரலாற்றிற் ள்ளி ந் தான்	 மார்க்சியத்ைத	 நாம்	 கண்டறிகிேறாம்.
மார்க்சியத்ைத ம்	 மனிதைன ம்	 ேவ 	 பிரித் 	 அறிய	 யா .	 இத்தைகய
மார்க்சியத்திற் 	 அழி 	 இல்ைல.	 தலாளியத்ைத	 உள்வாங்கிக்	 ெகாண்ட
மார்க்சியத்தில்	 இ ந் 	 மனித	 வி தைலைய	 உள்ளடக்கிய	 மார்க்சியத்ைதக்
கண்ெட ப்ப 	நம்	கடைம	.	
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1.	 அறெநறி	 றித்த	 சிக்கைல	 ஆராய்வதற் 	 ச கம்,	 வரலா 	 தலியைவ
றித்த	 அறிவியல்	 ஆய் கள்	 ேதைவ	 என்பைத	 இந்த	 ல்	 ெதாடர்ந்

வற் த் கிற .	அறிவியல்	என்ற	 ைற	ேவ ,	அறவியல்	ேவ 	என் 	சிலர்
க வ 	இவர்கள்	ம க்கிறார்கள்.	அறிவியல்	ஆய்வில்	இ ந் 	தன்ைனத்
ண் த் க்	ெகாள்கிற	அற	இயல்	ச கத்திற் ம்	 ட	நம்பிக்ைகக க் ம்

இடம்	ெகா க் ம்	என்பைதச்	 ட் க்	காட் கிறார்கள்.	ச க	வரலாற்றின்	ஒ
கட்டத்தில்	 வர்க்க	 உணர் 	 ேதான் கிற .	 ச க	 உணர்ைவத்	 தனக் ள்
வரித் க்	 ெகாள் ம்	 மனிதன்	 தான்	 தனக்ெகன	 தனித்தன்ைம	 மற் ம்
ஆ ைமையப்	 ெப கிறான்.	 வர்க்க	 உணர் 	 ெபற்ற	 மனிதன்	 தான்	 ச க
மாற்றத்திற்காக	 ேபாரா கிறான்.	 ேபாராட்டம்	 என்ப 	 வாழ்வின்	 ஒ 	 நியதி.
சமதர்மத்ைத	சாதிப்பதற்காக	தந்ைத	இழந் ம்	இவன்	ேபாரா கிறான்.	 ரட்சி
என்ப 	 ச க	 உணர்வின்	 உயர்மட்டச்	 சிந்தைன	 மற் ம்	 ெசயல் ைற.
சமத் வம்	 	அளவில்	நிைற 	ெப ம்	ச கச்	 ழலில்,	அறிவியல்	என்ப
தன்	 தனித்தன்ைமைய	 இழந் 	 இல்லாமல்	 ேபாகிற .	 ச கம்	 மற் ம்
வரலாற் ச்	 ழலிலி ந் 	பிரித் 	அறெநறிகைள	 உபேதசிப்பவர்கள்	மார்க்ஸ்
க ைமயாக	சா னார்.	இத்தைகய	 உபேதசங்கள்	ெவற் ைரகள்.	ச கத்ைத
அறிவியல்	 ைறயில்	 ஆய்வதன்	 லேம	 மனிதன்	 உண்ைமகைளப்
ெப கிறான்.	 உண்ைம	 றித்த	 மனிதனின்	 ேதட்டம்	 இைடயற 	 இல்லாமல்
நைடெபற	 ேவண் ம்.	 ச கம்	 றித்த	 உண்ைமகள்	 சார்ந் தான்	 அறவியல்
றித் 	 நாம்	 ேபச	 ேவண் ம்.	 சமதர்மம்	 அல்ல 	 கம் னிசம்	 றித்த

சிந்தைனகள்	 தலியவர்க க் 	 ன்ேப	 வரலாற் க்	 காலம்	 வதி ம்
இ ந் 	 வந்தைத ம்	 இந்த	 ல்	 ஆசிரியர்	 ட் க்	 காட் கிறார்.	 ெலனின்
றியப 	சமதர்மத்ைத	சாதிக் ம்	 ைறயில்	 றிப்பிட்ட	வரலாற் ச்	 ழலில்

ெசயல் ைறகைள	வ த்த 	மார்க்சியம்.

2.	 ஒ 	 நீண்ட	கட் ைரயின்	இ திப்	 ப தியாகிய	 ைரக் 	 பதிலாக	என்ற
ப தியிலி ந் 	 க த் க்கைளக்	 கீேழ	 ெதா க்கிேறாம்	அறவியல்	 என்ப
மனித	 ேநயம்,	 மனிதனின்	 ெபா ப் ணர் 	 மற் ம்	 ச க	 வளர்ச்சி	 என்ற



ன்றின்	ஆதாரத்தில்	அைமகிற 	என்கிறார்	கட் ைரயாளர்.	ெபா ப் ணர்
என்ப 	 ச கம்	 பற்றிய	 ஆய்ைவ	 வற் த் கிற .	 மனித	 ேநயம்	 என்ப
மனித	 ஆ ைமக் 	 மரியாைத	 த கிற .	 எல்லா	 மனிதர்க க்கிைடயில்
சமத் வம்	 ேதைவ	 என்பைத	 வற் த் கிற .	 பைடப் த்திற ம்	 தன்
உணர் ம்	மனித க் 	உண் 	என்கிற .	 டேவ	 தந்திரத்திற்கான	ேதட்டம்
என்ப 	இத ள்ளார்ந்த	 ணம்	என் ம்	 கிற .	மனிதனின்	ேதைவகைள
இைவ	 அைனத்தி ம்	 ன்	 நிபந்தைனயாகக்	 ெகாள்கிற 	 மனிதேநயம்.
மனிதேநயம்	என்ப 	இல்லாமல்	அற	உணர் 	 றித் ப்	ேப வதில்	பயனில்ைல
என்கிறார்	 கட் ைரயாளர்.	 றிப்பிட்ட	 வரலா 	 மற் ம்	 ச கச்	 ழலில்
ைவத் த்தான்	 மனிதேநயம்	 என்ப 	 றித் 	 நாம்	 ேபச ம்	 ம்.	 எல்லா
மனிதர்க ம்	 ழேலா 	 ேவர்	 ெகாண்டவர்கள்	 என்ப 	 மட் மல்லாமல்
ழைல	 மாற் ம்	 பைடப் த்திறன்	 உைடயவர்கள்.	 தனிமனிதன்	 என்னதான்

பைடப் த்திறன்	 மி ந்தவனாக	 இ ந்த	 ேபாதி ம்	 ச கத்ேதா 	 ஒத் ச்
ெசயல்ப வதன்	 லேம	 தன 	 தந்திரத்ைத ம்	 வளர்ச்சிைய ம்	 சாதிக்க

ம்.	இ 	அவன 	ெபா ப் ணர் .	ச கம்	பற்றிய	இைடயறாத	 ரிதைல
ேமற்ெகாள்வ ம்	 இவன 	 ெபா ப்பா ம்.	 ழலின்	 ைகதியாக	 இ ப்பவன்
அல்லன்	 மனிதன்.	 ச கத்தில்	 நைடெப ம்	 ேபாராட்டங்களில்	 இவன்	 பங்
ெப கிறான்.	வாழ்வின்	ெபா ள்	என்ன	என்பத ள்	இரண்டறக்	கலந்தி ப்ப
அறெநறி.	அசலான	அற	உணர் 	என்பைதச்	ச கம்	 றித்த	அறிவியல்	ஆய்
மற் ம்	 ெசயல்பா களிலி ந் 	 பிரித் ப்	 ேபச யா .	 (All	 Authentic
Morality)	 என்ற	 ெசால்ைல	 இங் 	 கட் ைரயாளர்	 பயன்ப த் கிறார்.
இைதப்ேபாலேவ	 ேபாலி	 அறவியல்	 என்பதிலி ந் 	 அசல்	 அறவியைலப்
பிரிக் ம்	 ைறயி ம்	அசல்	என்ற	ெசால்ைலப்	பயன்ப த் கிறார்.	

3.	 கான் ன்	அறவியல்	 றித் 	ஆரா ம்	 கட் ைரயின்	 ஒ 	 ப தி	 Faith	 And
Morality	என்ற	தைலப்பில்	உள்ள 	Faith	என்ப 	சமய	நம்பிக்ைக.	வி வாசம்
என் 	 இைத	 ெமாழிெபயர்க்கலாம்.	 இக்கட் ைரயிேலேய	 hope	 என்ற
ெசால் ம்	இடம்	ெப கிற .	இைத	 எதிர்பார்ப்ெபன்ேறா,	 நம்பிக்ைக	 என்ேறா
றிப்பிடலாம்.	

கான் ன்	 க த்தியல்	 ெதா ப்பில்	அறிைவ	 ம ப்பதாகிய	 வி வாசத்திற் 	இடம்
இல்ைல.	கட ள்	நம்பிக்ைகைய	கான்ட்	 	எதிர்க்கிறார்.	வி வாசத்தின்	அைனத்
வ வங்கைள ம்	 கான்ட்	 ஆராய்கிறார்.	 ற் ச் ழல்	 மற் ம்	 மனித	 வாழ்வில்
நிச்சயமின்ைம	 என்பதைன	 ம க் ம்	 ைறயில்	 கான்ட்	 எல்லாவற்ைற ம்
ஆராய்கிறார்.	 இப்ப 	 ஆராய்வதன்	 விைளவாக	 இைற	 இய க் 	 எதிராகச்
ெசயல்ப கிறார்.	 சமயச்	 சார் 	 இல்லாதவர்களின்	 டநம்பிக்ைககைள ம்
இவ்வைகயில்	 ம க்கிறார்.	 நாத்திக	 வாதம்	 என்பைத	 கான்ட்	 க ைமயாகச்
சா கிறார்.	 சமயம்	 சார்ந்த	 உலகப்பார்ைவையக்	 கைளந்ெதறிவதில்	 கான்ட் ன்
பங்களிப் 	 மிக ம்	 க்கியமான .	 சமயத்ைத	 அழித்ெதாழிப்பதில்	 கான்ட் ன்



நிைலப்பாட்ைட	அவர்	சமய	எதிர்ப்பாளராக	இ ந் 	ெசய்தார்	என்பைத	காட் ம்
சமயத்திற் 	 உள்ளி ந்ேத,	அதன்	 சார்பாக	 இ ந் 	 ெசய்தார்	 என் 	 தான்	 ற

ம்	 சமய	 உணர் 	 என்ப 	 மனிதனின்	 அழி க் 	 வழி	 ெசய்யா 	 என்பதில்
அ த்தமான	 க த் 	 ெகாண்டவர்	 கான்ட்.	 எனி ம்	 கட ள்	 என்பைத	 அவர்
ெமய்ப்பிக்கேவ	 யன்றார்.	மனித	 தந்திரம்,	மனித	மாண் 	ஆகியவற்ைற	கட ள்
ம ப்பதில்ைல	 என் ம்	 க தினார்.சில	 தனி	 மனிதர்களின்	 தீர்க்கதரிசனத்தின்
ேபா ,	 சமய	 ெவறி	 ஏறியவர்களின்	 ற் க்களின்ேபா 	 ெதரிவிக்கப்ப ம்
ெவளிப்பா கள்	 வழிேய	 ெதா க்கப்ப ம்	 வி வாசத்ைத	 கான்ட்	 ஏற்கவில்ைல.
னிதர்	 டர்கள்	என்ப 	இவர்கைள	 றித் 	பயன்ப த்திய	வாசகம்.	சில	ெதரி
ெசய்யப்பட்ட	 ேமலான	 மனிதர்களின்	 ற் கைள	 நம்பச்	 ெசால்கிற .	 வி வாசம்
மனிதனின்	தவிர்க்க	இயலாத	கடைம	 உணர் 	 என்பதிலி ந் 	வி வாசம்	அைத
விலக் கிற .

தனக் ள்	இ ந் 	வி வாசம்	 என்பைத	 ைமயாகக்	கான்ட்	ெவளிேயற்றினார்
என் 	ெசால்வதற்கில்ைல.தன 	பைடப் களில்	அ ப்பைடயான	சில	ேகள்விகைள
கான்ட்	எ ப்பினார்.	அறிதைலப்	ெபா த்தவைர	எனக் 	எ 	சத்தியம்?	நான்	என்ன
ெசய்ய	 ேவண் ம்?	என் ைடய	எதிர்கால	 நம்பிக்ைககைள	ெசயல்ப த் வதற்
எத்தைகய	 ணிைவ	 நான்	ெபற	 ேவண் ம்?	இத்தைகய	 ன் 	அ ப்பைடயான
ேகள்விகைள	கான்ட்	கான்ட்	 எ ப்பினார்.வி வாசம்	 என்பைத	தனக் ள்	இ ந்
ற்றாக	ெவளிேயற்றி	இ ந்தார்	என்றால்	கான்ட்	இன் ம்	 ணிேவா 	ெபற்றி க்க

ம்.	எதிர்பார்ப் 	அல்ல 	நம்பிக்ைக	என்ப 	ஒ வ ைடய	உளவியல்	சார்ந்த ,
நம்பிக்ைக	சார்ந்த .	ச கவியல்	 றித்த	ஆய்விலி ந் 	கான் ன்	எதிர்பார்ப் கள்
ெவளிப்படவில்ைல.

4.	 ற	 உலகின்	 மீ 	 ெசயல்ப வதன்	 லம்	 தான்	 மனிதன்	 தன்	 லன்கைள
வளர்த் க்	 ெகாள்கிறான்.	 இயற்ைகயின்	 ஆதிக்கத்திலி ந் 	 தன்ைன
வி வித் க்	 ெகாள்கிறான்.	 க விகைளக்	 ெகாண் 	 இயற்ைகயின்	 மீ
ெசயல்ப ம்	 மனிதன்,	 தன்	 மீேத	 ெசயல்பட ம்	 ெசய்கிறான்.	 இத்தைகய
ெசயல்பாட் க் 	 எல்ைல	 எ ம்	 இல்ைல.	 மனிதன்	 தனக் ள்
எல்ைலயற்றவன்.	 பிரபஞ்ச	 அளவில்	 தனக் ள்	 விரி 	 காண்பவன்.	 இைவ
மனிதனின்	 உள் ைறகள்.	 றிப்பிட்ட	 எந்த	 ஒ 	 ழலி ம்	 மனிதன்
வைரயைரகள்	 ெகாண்டவனாக	 எல்ைலக க் ப்	 ப பவனாகத்தான்
இ க்கிறான்.	 அவன 	 உள் ைறகளில்	 இன்ெனான் 	 நல்ல 	 /	 நன்ைம
என் 	 றலாம்.	இ 	அவ க்கான	இலக் .	வரலாற் 	நிகழ்வின்	எல்ைலகள்
மற் ம்	 கட் ப்பா கேளா தான்	 மனிதன்	 இயங் கிறான்.	 தன
வைரயைரக க் ம்,	 தன 	 எல்ைலயற்ற	 தன்ைமக க் ம்	 இைடயிலான
ேபாராட்டத்தில்	 மனிதன்	 இ க்கிறான்.	 இைதத்தான்	 வரலா 	 என்
றிப்பி கிேறாம்.	 மார்க்சின்	 க த் ப்ப 	 மனிதன்	 ஒ 	 பிராணி	 /	 உயிரி

அவன 	இனச்சாரம்	என்ப 	(Genetic	Essence)	என்ப 	அவன 	உயிரியலின்



ப தி	அன் .	

வரலாற்றின்	 ெபா ளியல்	 மற் ம்	 ஆன்மீகக்	 கலாச்சாரத்ைத	 உள்வாங்கிக்
ெகாள் ம்	 ைறயில்	 மனிதன்	 தனக்கான	 ஆ ைமையப்	 ெபறேவண் ம்.
றிப்பிட்ட	 வரலாற் க்	 கட்டங்களின்	 ேபா 	 சமயம்	 தலியவற்றின்	 வ வத்தின்

வழிேய	 மனிதன்	 தன 	 இனச்சாரத்ைத	 ெவளிப்ப த் கிறான்.	 மத்திய
ஐேராப்பாவில்	 மனிதன்	 கட ள்	 என்ற	 வ வத்தின்	 வழியாகத்	 தன்	 பிரபஞ்சம்
அளாவிய	 சாரத்ேதா 	 உைரயா னான்.	 சமயவைக	 அன்னியமாதல்	 என்ற
தைலகீழான	வ வத்தில்	தான்	இந்த	உறவாடல்	நைடெபற்ற .	இந்த	 ைறயில்	தான்
பிற	 எல்லா	 மனிதர்கேளா ம்	 சமத் வம்	 உைடயவனாகத்	 தன்ைன	 அவன்
க தினான்.	 கட க் 	 ன்னர்	 தான்	 ஒ 	 ம் ,	அற்பம்	 என் 	 தன்ைனக்
க திக்	ெகாண்டான்.	தன்	 லனின்பங்கைளத்	 றந்தான்.	ஒ 	கிறிஸ் வ ைடய
தன்ைமயான	பண் கள்	இைவ.	கட ைள	இவ்வா 	அவன்	தனக் ள்	ெபற்றான்.

இதன்	காரணமாகேவ	கிறித் வத்திற் ள்	ெவளியில்	இ ப்பவர்கைளத்	தன்ைனக்
காட் ம்	 தாழ்ந்தவர்கள்	 ெவ க்கத்	 தக்கவர்கள்	 என் 	 க தினான்.	 தான்
கட க் 	அ ைம.	

இத்தைகய	 மனிதன்	 தான்	 தனக் ள்	 தந்திரமானவன்	 எல்ைலயற்றைத
எதிர்காலத்தில்	 சாதிப்பவன்	 நிகழ்கால	 வரலாற் ச்	 ழ க் க்	 கட் ப்பட்டவன்.
பிற	 தந்திரமான	 மனிதர்கேளா 	இைணந் 	 ெதாடர்ச்சியாகச்	 ெசயல்ப வதன்
லம்	எதிர்கால	ச தாயத்ைத	இவன்	சாதிக்க	வல்லவன்.	அதிகள க் 	இவன்

ெசயல்ப ம்	 வைகயில்	 பிரபஞ்ச	 அளவிலான	 மனிதாக	 இவன்	 மாறி	 வ கிறான்.
இதன்	 லம்	 தன்	 யத்ைத	 அவன்	 ெப கிறான்.	 ச க	 இயக்கத்ைதத்

ண் கிறான்.	

வரலாற்றி ள்	 றிப்பிட்ட	 ழலில்	 ெசயல்ப கிற,	 நிபந்தைனேயா 	 ய
ெநறிகைள	ஒ க்க	ெநறி	என் 	மார்க்ஸ்	 றிப்பி கிறார்.	அன்னியமான	மனிதன்
என்ற	 ைறயில்	 ச கம்	 அவ க் ள்	 ன்ைவக்கிற	 ெநறிகள்	 இைவ.	 ஒ க்க
ெநறி	 றித் 	 மார்க்சின்	 எதிர்மைற	அ கைள	 நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.
றநிைலத்ேதைவக க் 	ஒத்த	 ைறயில்	தனிமனிதச்	ெசயல்பா கைள	ஒ க்க
ெநறி	 என் 	 மார்க்ஸ்	 க தினார்.	 இதன்	 காரணமாக	 தனிமனிதன்	 என்பவன்
தந்திரம்	அற்றவனாக,	ப தி	மனிதனாக	இ க்கிறான்.	இந்தச்	சிக்கல்	 றித்

மார்க்ஸ்,	 ஏங்கல்ஸ்	ஆகியவர்களின்	வைரயைற	 ய	 சில	 ற் க்கைள	இங்
பார்க்கலாம்.	

கம் னிஸ் கள்	 உபேதசம்	 ெசய்வதில்ைல.	 கம் னிஸ் களின்	 ேதாற்றத்ேதா
ஒ க்க	 ெநறியின்	 அ ப்பைடகள்	 தகர்கின்றன.	 லதனத்தில்	 ெபா ளியல்
ஆய்ைவ	 தன்ைமயாக	எ த் க்	ெகாண்ட	மார்க்ஸ்.	பிறவற்றின்	ஆய் க் 	இங்
அவசியம்	 இல்ைல	 என் 	 றிப்பி கிறார்.	 ஒ க்க	 ெநறிைய	 உபேதசிப்பைதத்



தீவிரப்ப த் ம்ேபாக் 	எைதக்	காட் கிற 	என்பதற் 	மார்க்சின்	பதில்	இவ்வா
அைமகிற .	 உற்பத்திச்	 சக்திகளின்	 வளர்ச்சிக் ம்,	 ச கத்தி ள்ள	 பல்ேவ

க்க க் ம்	 இைடயி ள்ள	 ரண்பா 	 தீவிரப்ப த் வைதத்தான்	 இந்த
ேபாக் 	ெவளிப்ப த் கிற .	இந்தக்	 க்கள்	தான்	 நில ம்	 ச க	 உற கைள
என் ம்	 உள்ளைவ	 மற் ம்	 உலகளாவியைவ	 என் 	 னிதப்ப த் கின்றனர்.	 மர
வழிவந்த	ஒ க்க	ெநறிகள்	 திய	 ழலில்	அர்த்தம்	அற்றைவ	ஆகின்றன.	இந்த
ச கக்	 க்களின்	 தனி	 நலன்கைள	 இவர்கள்	 ஒட் 	 ெமாத்தமான
ச கத்திற்கான	 நலன்கள்	 என் 	 கின்றனர்.	இம் ைறயில்	 மாையகைள ம்,
வஞ்சைனகைள ம்	 இவர்கள்	 பரப் கின்றனர்.	 வாழ்க்ைக	 இவர்களின்
ெபாய்ைமகைள	 ெவளிப்ப த் கிற .	 தன்	 க த் க்கைள	 இவர்கள்
தீவிரப்ப த் ம்	 ெபா ,	 இவர்களின்	 ேபச்சில்	 னிதங்கள்	 வி கின்றன.
இவர்கள்	 தமக் த்	 தாேம	 இயல்பாக ம்	 இல்ைல.	 இவர்கள்	 தமக் ள்
ரண்பட்டவர்களாக ம்	ெதரிகின்றனர்.	

வரலாற் ச்	 ழலில்	 நிபந்தைனக க் 	 உட்படாத	 எல்ேலா க் ம்	 ெபா வான
அறெநறி	 என்ப 	 ஒ க்க	 ெநறிேயா 	 ரண்ப கிற .	 அறிவியல்	 ஆய்வில்
ெவளிப்ப கிற	 அறெநறி ம்	 றிப்பிட்ட	 வரலாற் ச்	 ழ க் 	 மட் ேம	 உரிய
நிபந்தைனேயா 	 ய	 ஒ க்க	 ெநறி ம்	 ரண்ப வைத	 ச கம்	 றித்த
அறிவியல்	ஆய் 	ெவளிப்ப த் கிற .	அறெநறிக் ம்,	ஒ க்க	ெநறிக் ம்	 உள்ள
உற கள்	 சிக்கலானைவ.	 ெஹக ைடய	 ஆய் கள்	 மட் மல்லாமல்,
இலக்கியங்க ம்	 இந்த	 ரண்பாட்ைட	 ெவளிப்ப த் கின்றன.	 டால்ஸ்டாயின்
உயி ள்ள	 பிணம்	 என்ற	 நாடகம்,	 ஒ க்க	 ெநறிக் ம்	 அறெநறிக் ம்	 உள்ள
ரண்பாட்ைடச்	 ெசால் கிற .	 பாஸ்டர்நாக்	 எ திய	 நாவல்	 அறெநறியற்ற

ஒ க்கெநறிக் 	அ த்தம்	த கிற 	 (இைத	UNETHICAL	MORALITY	என்
கட் ைர	ஆசிரியர்	 றிப்பி கிறார்)	

ெகாைல	 ெசய்யாேத	 என்ற	 ேமாேசவின்	 கட்டைள	 நிபந்தைன	 அற்ற	 ஒ க்க
ெநறியாக	 ன்ைவக்கப்ப கிற .	 ச கத்ேதா 	 ெகாள் ம்	 உறவின்	 ேபா தான்
தனிமனிதன்	தனக்கான	ஆ ைமையப்	ெப கிறான்.	வரலாற் ச்	 ழைல	இந்தக்
கட்டைள	 ம க்கிற .	 இன்ெனா 	 மனிதைன	 ஒ வன்	 ெகால் ம்	 ெபா ,
தனக் ள்	இ க் ம்	மனிதைன	அவன்	ெகால்கிறான்.	இத்தைகய	ெசயல்	மனித
ச கத்திற் 	 எதிரான	 ெசயல்.	 நிரந்தரமான,	 ைமயான	 மதிப்பீ கைள
உட்ெகாண் 	 வளர்வ 	 மனித	 ஆ ைம.	 இந்நிைலயில்	 மாெப ம்	 ற்றச்
ெசயல்களில்	 ஒன் 	 ெகாைல	 ெசய்வ .	 தற்ெகாைலையக்	 காட் ம்	 இ
ெகா ய .	 எதிர்காலத்தில்	 மனித	 ஆ ைம	 வளர்ச்சிக் த்	 தைடயான
கட்டைளகள்	 தலியைவ	மாெப ம்	 ற்றங்களாகக்	க தப்பட	ேவண் ம்.	

நிபந்தைனயற்ற	 ைறயில்	 ெகாைல	 ெசய்யாேத	 என்ற	 கட்டைளயில்	 உள்ள
ரண்பா கள்	 க்கியமானைவ.	இம் ைறயில்	இ 	ஒ க்க	ெநறியாகிற .	அற



ெநறியாக	 இ க்க	 யா .	 அர 	 த ம்	 ெகாைலத்	 தண்டைன,	 ேபார்
நடவ க்ைககள்	 தலியைவ	 நம்	 சிந்தைனக் ரியைவ.	 ஒ க்க	 ெநறிக்
வி கேளா,	 தண்டைனேயா	 தரப்ப கிற .	 ெபா ள்	 வ வத்தில்	 பரி கள்
தரப்ப கின்றன.	 ஆனால்	 அறெநறிையப்	 ெபா த்தவைர	 ெபா ள்	 வ விலான
பரி கள்,	 வி கள்	 ஆகியைவ	 ெபா த்தமில்லாதைவ.	 தனிமனிதனின்
தன் ணர்ேவா 	 தான்	 அறெநறி	 இயங் கிற .	 இ 	 ஓர்	 உள்ளார்ந்த	 உணர் .
எல்ைலயற்ற	 எதிர்	 காலம்	 ேநாக்கி	 வரலாற்றியக்கத்தின்	 ப தியாக	 அைமகிற
அறெநறி.	 இதன்	 காரணமாகத்	 தனிமனிதனின்	 ெசயல்கள்	 தலியவற்ைற
இ 	ெபா ட்ப த் வதில்ைல.	நிக ம்	ஒ க்க	ெநறிைய	ஏற் ச்	ெசயல்ப வதன்
லம்	பரிைசேயா,	பாராட் க்கைளேயா	எதிர்பார்ப்பவன்	ஒ க்க	ெநறியாளன்.	இந்த

வைகயில்	 அவன்	 தன்ைனத்	 தியாகம்	 ெசய்வ 	 வைர	 அவன்	 ெசல்லக் ம்.
இதன்	 காரணமாக	 ச கத்தின்	 பாராட்ைடேயா,	 பழிப் ைரையேயா	 ட	 இவன்
ெபறக்	 ம்.	 இம் ைறயில்	 தன 	 ஆ ைமயில்	 அவன்	 நிைற 	 ெகாள்வான்
என்றால்,	அறெநறி	வைகயில்	உண்ைமயாகேவ	அவன்	ெசயல்பட்டான்	என் 	தான்
க த	 ம்.	

இ வைர	 விவாதித்ததன்	 விைளவாக	 அறெநறி	 எப்ெபா ேம	 நல்ல .
ஒ க்கெநறி	எப்ெபா ேம	 தீய 	என் 	நாம்	 	ெசய் 	ெகாள்ளக்	 டா .
இங் 	அற	உணர் 	என்பைதத்	தனிைமப்	ப த்தித்தான்	நாம்	ஆய் 	ெசய்கிேறாம்.
இதன்	சிக்கல்கைளப்	 ரிந் 	ெகாள் ம்	 ைறயில்	ஆய் 	ெசய்கிேறாம்.	சமகால
மனிதன்	என்பவன்	தனக் ள்	அறெநறிக் ம்,	ஒ க்க	ெநறிக க் மிைடயிலான
ரண்பாட்ேடா 	 தான்	 வாழ்கிறான்.	 அவ க் ள்	 உள்ள	 இந்த	 ரண்பாட்ைட

அவன்	 அறி 	 ரீதியாகப்	 ரிந் 	 ெகாள்வதில்ைல.	 அவ க் ள்	 இ 	 ேசாக
உணர்ேவா 	 ய	மனச்சான்றாக	ெவளிப்ப கிற .	இயல்பாக	நான்	இல்ைல	என்ற
உணர் 	 அவ க் ள்	 ஏற்ப கிற .	 சமகால	 மனித க் ள்	 அறத்திற் ம்,
ஒ க்கத்திற் ம்	இைடயிலான	ேமாதல்	ெவளிப்பைடயான	வ வம்	ெப வதில்ைல.
ச கப்	 பிரி க க் ம்	 றத்தின்	ஆதிக்கத்திற் ம்	 உட்பட்ட	இந்த	மனித க் ள்
இந்த	 ரண்பா 	ெதளி 	ெபறாததைத	நாம்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.	

றிப்பிட்ட	 வரலாற் ச்	 ழலில்	 வாழ்கிற	 மனித க் ள்	அற	 உணர் 	அ த்தம்
ெபறாததில்	 வியப்பில்ைல.	 நிபந்தைனயற்ற	 உல 	 த வியதான	 அற	 உணர்ேவா
றிப்பிட்ட	 ழலில்	 வா ம்	 இந்த	 மனிதன்	 ரண்படத்தான்	 ெசய்வான்.

அற ணர் க் த்	தன்ைன	ஆட்ப த்திக்	ெகாள் ம்	மனிதன்	ச கச்	 ழ க் ப்
ெபா ந்தாதவனாகேவ	 க தப்ப வான்.	 தாஸ்தா	 ெவஸ்கியின்	 “ ட்டாள்”	 என்ற
நாவலில்	வ ம்	 ஸ்கின்	இத்தைகயவன்.	இவைனப்	ேபான்றவர்கள்	 னித	 தீர்க்க
தரிசிகள்	 என்ேறா	 னித	 டர்கெளன்ேறா,	 ைபத்தியகாரர்கெளன்ேறா
க தப்ப கிறார்கள்.	 இவர்கள்	 இந்த	 உலகத்திற் ப்	 ெபா த்தமானவர்கள்	அல்ல
என் ம்	ேம லகத்திற் 	இவர்கள்	உரியவர்கள்	என் ம்	க தப்ப வார்கள்.	



இனக் ச்	 ச கத்தில்	 இந்த	 ரண்பாட் க் 	 இடம்	 இல்ைல.	 இனக் ச்
ச கத்திலி ந் 	 ஆ ைம	 என்ற	 ைறயில்	 தன்ைன	 ேவ ப த்திக்	 ெகாள்ள

வதில்ைல.	 பிற்காலத்தில்	 அவ க் ள்	 ஏற்ப ம்	 இத்தைகய	 ரண்	 அல்ல
பிளெவன்ப 	 உயர்	 வளர்ச்சிையக்	 ெகாண் க்கிற .	 தற்கால	 மனித க் ள்
பல்ேவ 	 வைகயிலான	 ரண்க க் 	 இைடயிலான	 ேமாதல்கள்	 காரணமாக
அவன்	 தனக் ள்	 பிள ப கிறான்.	 இனக் 	 மனிதன்	 தனக் ள்	 இந்த
ரண்கைள	உணரவில்ைல.	இதன்	காரணமாக	அவ க் ள்	ஆ ைம	வளர்ச்சி ம்

இல்ைல.	ெதாடக்க	நிைலயில்	அற	உணர்ெவன்ப 	ஒ க்க	ெநறி	என்ற	வ வில்தான்
ெசயல்ப கிற .	 ஒ க்க	 ெநறிக் த்	 தன்	 யத்ைத	 உட்ப த்திக்	 ெகாள்ள
ேவண் ம்	 என்ற	 வ வத்தில்தான்	 இங் 	 ெசயல்ப கிற .	 இதன்	 அ வத்
தன்ைமைய	 நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 ம்.	 இத்தைகய	 மனிதன்	 தனக் ள்
ேவதைன	 ெகாள்வான்.	 இ 	 பைடப்பின்	 ேவதைன.	 ஆ ைம	 வளர்ச்சிக்கான
பிரசவ	 ேவதைன.	 ஒவ்ெவா 	 ச கப்	 பிரிவி ள் ம்	 ெசயல்ப ம்	 இத்தைகய
ஒ க்க	ெநறிக க் ள்,	ஒ க்க	ெநறிகைளக்	கடந்த	அற	உணர் 	ெசயல்ப வைத
நாம்	காண	 ம்.	ப திகளின்	வழிேய	 ைம	இப்ப த்தான்	.	ெசயல்ப கிற .
ஒவ்ெவா 	 ச கப்	 பிரி ம்	 வரலாற் ச்	 ழ க் க்	 கட் ப்பட் 	 இயங் ம்
அேதசமயம்	வரலாற் ச்	 ழைல	கடந் 	ெசல்ல ம்	 யல்கிற .	இதன் லம்	தான்
வரலாற்றில்	வளர்ச்சி	ஏற்ப கிற .	

வரலாற்ைற	 ன்	 நகர்த் வதற்கான	 ரட்சிகரச்	ெசயல்பாட் ல்	 பாட்டாளி	வர்க்கம்
ஈ ப கிற .	 வர்க்கப்	 பிரி கைள ம்,	 ெபா ளியல்	 உற்பத்திக்கான
ஆதிக்கங்கைள ம்	 இழந்த	 நிைலயில்	 அற	 உணர் 	 தனக் ள்	 பிள 	 அற்றதாக
ஆகிற .	 றத்தின்	 ேதைவக க் க்	 கட் ப்பட் 	 இயங் வதாகிய	 ஒ க்க
ெநறிக் 	இனி	இடமில்ைல.	இனி	ெபா ளின்	 உற்பத்தி	 என்பதற் 	 மாறாக	 மனித
ஆ ைமயின்	பைடப் க்கான	 யற்சிகள்	 தன்ைம	ெப கின்றன.	மனித க் ள்
இ நாள்	வைர	ெசயல்பட்ட	இ ைமக் 	இனி	இடமில்ைல.	

5.	 THE	ETHICAL	CONSCIOUSNESS
FROM	THE	PINT	OF	PHILOSOPHY	

ேமற் றிப்பிட் ள்ள	 கட் ைரயின்	 ஒ 	 ப தி.	 அற	 உணர் 	 என்ப
ெதான் ெதாட் 	 எல்லாக்	 காலங்களி ம்	 மா டவியல்	 சமயங்கள்	 பண்பா
தலிய	 எல்லாவற்றி ள் ம்	 இடம்	 ெப கிற .	 மனிதனின்	 எல்லாவைகச்

ெசயல்பா களி ள் ம்	அற	உணர் 	இடம்	ெப கிற .	 ரண்பட்ட	அற	இயல்கள்
ெதாடர்ந் 	 நில கின்றன.அற	 உணர் 	 என்ப 	 தனக் ள்	 ரண்பா கைள
ெகாண்டதாக ம்	 இ க்கிற .தத் வ	 வரலாற்றி ள்	 அறவியலின்	 சிக்கல்கைள
நாம்	 ரிந் 	 ெகாள்ள	 வி ம் கிேறாம்.அரசியல்	 றித் 	 மார்க்ஸ்	 தனியாக
ஆராயவில்ைல.	 மார்க்சின்	 பல்ேவ பட்ட	 எ த் க்களில்	 சிதறிக்	 கிடக்கிற
க த் கைள	 அவ ைடய	 ேகாட்பா ச்	 சட்டகத்தின்	 பின் லத்தில்	 இ ந் 	 நாம்



காண	ேவண் ம்.

ெஹகலி ைடய	 க த் 	 நிைலகைள	 றித் 	 மார்க்சின்	 ஆய் களில்	 இ ந்
நாம்	 ெதாடங் கிேறாம்.	 ெஹகல்	 அறவியைல ம்	 ஒ க்கெநறிைய ம்
ேவ ப த் கிறார்.	 வரலாற்றின்	 பல்ேவ 	 கட்டங்களில்	 ஒ க்க	 ெநறியின்	 ேமல்
அறவியல்	ெசய்த	 ேமலாண்ைம	 றித் 	ெஹகல்	 றிப்பி கிறார்.Absolute	 Spirit
எனப்ப ம்	ேபரான்ம	வரலாற் க்	கட்டங்கள்	வழிேய	 யமான	வளர்ச்சி	ெபற் வ ம்
பின்னணியில்	அறவியல்	 என்பைத ம்	ஒ க்க	 ெநறிைய ம்	 ேவ ப த் கிேறாம்.
ெதாடக்கத்தில்	 ேபரான்மாவின்	 யமான	 தன்னிைலைய	அறவியல்	இ ப் 	 என்
றிப்பி கிறார்.	 இனக் ச்	 ச கத்தில்,	 ச கத்திலி ந் 	 எந்த	 வைகயி ம்

பிரி படாத	 தனிமனித க் 	 ேபரான்மாவின்	 இ ப்ைப	 ஒ க்க	 ெநறி	 என்
கிறார்.இனக் 	 ச கத்ேதா 	 தனக் ள்ள	 கடைம	 மற் ம்	 ெபா ப் கைள

தனக் ள்	 தங்கியி க்கிற,	 வில்	 இ ந் 	 பிரிந்த	 தனிமனிதைனக்	 றித்
ேப கிறார்.	 இங் 	 இந்தத்	 தனிமனிதன்	 தனக்ெகன	 ஆ ைமைய	 தனக் ள்
வளர்த் க்	ெகாள்பவன்.ேபரான்மா	தனிமனித க் ள்	பிரிந் ம்	பிள பட்டதாக ம்
ெதாடர்ந் 	 இயங் வ 	 றித் 	 ெஹகல்	 ெசால் கிறார்.	 தனி	 மனிதன்	 என்ற
ைறயில்	ஒ க்கெநறி	சார்ந்தவனாக	இவன்	இ க்கிறெபா ேத	ேபரான்மா	என்ற
ைமக் 	தன்ைன	கட் ப்ப த்திக்	ெகாள்பவனாக ம்	இ க்கிறான்.தனக் ள்

எல்ைலயற்ற,	 பிரபஞ்சம்	 த விய	 ஆன்மாவின்	 இயக்கத்ைத	 இவன்	 தனக் ள்
இழந் 	 வி வதில்ைல.	 இனக் ச்	 ச கம்	 தனக் ள்	 பிள படாத 	 எனி ம்
அதைனப்	 ரிந் 	 ெகாள்ளாமல்	 இ ந்த	 அவன்	 இப்ெபா 	 தனக்
ஏற்பட் க் ம்	 பிளைவப்	 ரிந் 	 ெகாண்ட	 நிைலயி ம்	 ேபரான்மாவின்
உறவிலி ந் 	 வில வதில்ைல.	 ம்பம்	 அர 	 ஆகிய	 வ வத்திற் ள்	 தன்ைன
இவன்	 இழக்கிறான்.	 ம்பம்	 அர 	 தலியைவ	 ேபரான்மாவின்
இ ப் க்கள்.ேபரான்மா க் க்	 கட் ப்பட் ம்	 அேதசமயம்	 தந்திரமாக ம்
இவனால்	 இ க்க	 ம்,	 சட்டம்,நீதி	 ஆகிய	 வ வங்களில்	 இயங் வதாகிய
ேபரான்மா க் 	 இவற் க் க்	 கட் ப்பட்ட	 தனிமனிதனின்	 அ மதி	 ேதைவ
இல்ைல.	 ேபரான்மாவின்	 நீதி	 தலியவற்றிலி ந் 	வில ம்ெபா 	தனிமனிதன்
தண்டைனக்	 ள்ளாகிறான்.	 றநிைலத்	 ேதைவகள்	மற் ம்	விதிப் க்க க்காகத்
தனிமனிதன்	இங் 	தியாகம்	ெசய்யப்ப கிறான்.	தனிமனிதன்	எந்த	நிைலயி ம்

	 ஆன்மா	 ஆகமாட்டான்.	 ேபரான்மாவின்	 இயக்கம்	 அறெநறி	 என் ம்,
தனிமனிதர்களில்	 தந்திரமான	 இயக்கம்	 ஒ க்க	 ெநறி	 என் ம்	 இங் 	 ரிந்
ெகாள்ள	 ம்.	

ெஹகைல	 ம ப்பவராகிய	 மார்க்ைஸப்	 ெபா த்தவைர	 தனிமனிதன்	 தனக் ள்
எல்ைலயற்ற,	பிரபஞ்ச	சார் ைடயவனாக	தனக் ள்	 ைமையத்	தாங்கியவனாக
இ க் ம்ெபா ேத,	 தனிமனிதனாக ம்,	 தனக் ள்	 தந்திர	 உணர்ைவக்
ெகாண்டவனாக ம்	 இ ந் 	 ைம	 ேநாக்கி	 எவ்வா 	 வளர்ச்சி	 ெப கிறான்
என்பைத	மார்க்ஸ்	விளக் கிறார்.	ச கச்	 ழலில்	தான்	தனிமனிதன்	தனக்கான



ஆ ைமையப்	 ெபற	 ம்.	 இைதப்	 ெப வ 	 வரலாற்றின்	 வளர்ச்சிேயா
ஒத்ததாக ம்	 இ க்கிற .	 ம்பம்,	 அர 	 ஆகியவற்றின்	 நலன்க க்
தனிமனிதன்	தன்ைன	உட்ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	ெஹகலின்	க த்ைத
மார்க்ஸ்	 ஏற்கவில்ைல	 .	 அதற் 	 மாறாகக்	 ம்பம்,	 அர 	 தலியவற்றின்
நலன்கேள	ஒ சில	தனிமனிதர்	 லம்	மற்றவர்க் ள்	திணிக்கப்ப கின்றன	என்
மார்க்ஸ்	க தினார்.	வரலாற் க்	காலம்	 வ ம்	ச தாயத்தின்	ெபா 	நலன்கள்
என் 	 ெசால்லப்ப வனவற்ைறத்	 தீர்மாணிப்பவர்கள்	 ஒ 	 சில	 தனிமனிதர்கள்
தான்.	

ச கத்தி ள்ள	 க்கள்,	 ம்பம்,	 அர 	 ஆகியவற் க் த்	 தன்ைன
உட்ப த்திக்	 ெகாள்வதிலி ந் 	 ச க	 மனிதன்	 என்ற	 ைறயில்	 தனிமனிதன்
ச கச்	 ழலால்	தன்	ஆ ைமையப்	ெப கிறான்.	வர்க்கம்	என்ற	வைகயில்	தன்
உணர் கைளத்	திரட் க்	ெகாள்கிறான்.	தன்ைன ம்	ெபா ளாக	மாற் கிற	ச கச்
ழல்	 இவ க் 	 உடன்பா ல்ைல.	 இத்தைகய	 ச கத்ைத	 அவன்	 மாற்றியாக

ேவண் ம்.	 இதற்காக	 ஒத்த	 உணர் ைடயவர்கேளா 	 ெதாடர் 	 ெகாண்
இயங் கிறான்.	 தனக் ள்	 உலகளாவிய	 கைள	 வளர்த் க்	 ெகாள்கிறான்.
கம் னிசம்	 என் 	 ெசால்லப்ப வ 	 தனிமனிதர்களின்	 ட் ணர் .	 ஒவ்ெவா
தனிமனித ம்	பிற 	எல்லாத்	தனிமனிதர்களின்	நலன்க க்காக ம்	பா ப வ
கம் னிசம்	 எல்லா ைடய	 தந்திரமான	 வளர்ச்சி	 என்ப 	 ஒவ்ெவா
தனிமனிதனின்	 தந்திரமான	வளர்ச்சிைய	 ன்	நிபந்தைனயாகக்	ெகாள்வ .	

மார்க்ஸ்	 க த்தின்ப 	 ஒ க்கெநறி	 என்ப 	 வர்க்கக்	 கைளக்	 ெகாண்ட .
ஆதிக்கம்	 ெசய் ம்	 மனிதர்களின்	 வி ப்பங்கைள	 ,	 நலன்கைள
நிைறேவற் வதாகிய	 கைளக்	 ெகாண்ட .	 ஆதிக்க	 வர்க்கத்தின்
நலன்க க் 	 உகந்த .	ஆதிக்க	ச கத்தின்	க த்தியல்வாதிகள்	தாம்	 பிறர்மீ
திணிக் ம்	 இந்த	 ஒ க்க	 ெநறிகள்	 தன்னளவில்	 ைம	 உைடயெதன் ம்,
யமானெதன் ம்	 கிறார்கள்.	 கடைமகள்,	 ெபா ப் க்கள்	 என்ற	 ைறயில்

இவற்ைற	 ஒ க்கப்ப ம்	 மக்க க் 	 வற் த் கிறார்கள்.	 இம் ைறயில்
தனிமனிதர்க க் ள்	 உல 	 த விய	 ஆ ைமத்திறன்	 வளராமல்	 இவர்கள்
த க்கிறார்கள்.	 தன்ைன	 இழப்பதன்	 லம்	 இவர்கள்	 தமக்ேக	 தீங் 	 ெசய்
ெகாள்கிறார்கள்.	 தந்திர	 உணர்ைவ	 இழப்ப தான்	 இவர்க க் 	 ேபரழி
ஆகிற .	

வர்க்க	 ச கத்தின்	 ஒவ்ெவா 	 மனிதனின்	 பிறப் 	 தற்ெகாண்ேட	 ஒ க்க
ெநறிகள்	 திணிக்கப்ப கின்றன.	 றநிைலயின்	 ச கத்தின்	 ேதைவகைள
நிைறேவற் வதற்காக	ெநறிகள்	என் 	இைவ	ெசால்லப்ப கின்றன.	இவ்வைகயில்
தனிமனிதர்கள்	 உ வாக்கப்ப கிறார்கள்.	 இப்ப த்தான்	 தனி	 மனிதர்களின்
தந்திர	 உணர் ம்	 ஆ ைம ம்	 வளர	 விடாமல்	 த க்கப்ப கின்றன.	 ச க

நலன்கள்	 என் 	 ெசால்லப்ப வன ம்,	 தனிமனித	 நலன்கள்	 என்



ெசால்லப்ப பன ம்	இங் 	 ரண்ப வ 	தவிர்க்க	இயலா .	
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ெப தல்	:
தி .	ேதாழர்	காலன் ைர,
ரட்சிகர	மக்கள்	பாசைற,	ெசன்ைன.	

அன் ள்ள	ேதாழ க் 	வணக்கம்,	

இந்தியா	 ேட	இத க்காக	 “ ரட்சிகர	ஜனநாயக	நைட ைற”	என்ற	உங்கள்	 ல்
றித் 	ைகெய த்தில்	4	பக்க	அளவில்	ஒ 	மதிப் ைர	அ ப்பி	ைவத்ேதன்.	 ல்
றித் 	 ேம ம்	சிலவற்ைற	 உங்கேளா 	பகிர்ந் 	ெகாள்வதற்காக	இந்தக்	க தம்

எ கிேறன்.	

ரட்சிகர	மக்கள்	 பாசைறயின்	ெசயற்பா கள்	 றித் 	 எனக் த்	ெதரியவில்ைல.
உங்கள 	 இந்த	 ல்	 இைளஞர்கைள	 இயக்கம்	 ேநாக்கி	 திரட் வதற்கான	 ஒ
பாட ல்	 ேபால்	அைமந் ள்ள .	இ 	 ேதைவயான	 பாட ல்.	 உங்கள்	 வாழ்வியல்
அ பவத்ேதா 	 மார்க்சியத்ைத ம்,	 இயக்கத்ைத ம்	 வளப்ப த்தக்	 ய
ைறயில்,	 சில	 நல்ல	 க த் க்கைள	 லில்	 ன்	 ைவத்தி க்கிறீர்கள்.

இந்தியாவின்	 ெந ங்கால	 மக்கள்	 மரேபா 	 மார்க்சியத்ைத	 இைணத் ப்
பார்க்கிறீர்கள்.	 நீங்கள்	 ெவளிப்பைடயாகச்	 ெசால்லாவிட்டா ம்	 நீங்கள்
ன்ைவக் ம்	 இந்தியத் வம்	 இன் 	 வ ப்ெபற் வ ம்	 இந் த் வத் க்

எதிரான 	 என்பதில்	 அய்யமில்ைல	 .	 வரட் த்தனமான	 ப த்தறி வாதம்
இந் த் வத்ைத	 ெவல்ல	 யா 	 என்ப 	 மட் மல்ல,	 இந் த் வம்	 மக்கள்
மத்தியில்	 ேம ம்	 பர வதற்ேக	இடம்	ெகா க் ம்.	 ம்பம்	ஆண்,	ெபண்	 உற ,
உடல்	 நலம்	 காத்தல்,	 தனிமனித	 ஒ க்க	 ெநறிகள்	 தலியவற் க் 	 மார்க்சியம்
சார்ந்த	கட்சிகள்	எந்த	 க்கியத் வ ம்	த வ 	இல்ைல.	

இத்தைகய	பண்பாட் ச்	ெச ைம	இல்லாமல்	மார்க்சியம்	நம்மிடம்	தங்க	 யா .
இந்த	அம்சத்தில்	உங்கள்	க த் ைரகள்	வரேவற்கத்தக்கைவ.	இந்தப்	பண்பாட்
கல்விைய ம்,	 ரட்சிகர	 ஜனநாயக	 நைட ைறயின்	 ப தியாக	 நீங்கள்
இைணத்தி க்கிறீர்கள்.	இைவெயல்லாம்	பாராட் த க் ரிய	வளமான	 கள்.	

மார்க்சியம்	 றித் 	 உங்கள 	 ரிதல்	 பற்றி	 என 	 ேநாக்கிலி ந் 	 சிலவற்ைற
இங் 	 ெதா த் க்	 ெகாள்கிேறன்.	 க தங்கள்	 வழிேய	 இவற்ைற	 விவாதிக்க
இயலா 	 எனி ம்,	 இங் 	 ெதா த் ச்	 ெசால் கிேறன்	 மாேவா	 ெநறியில்



மார்க்சியத்திற் 	நீங்கள்	வந்தி க்கிறீர்கள்.	மாேவாவின்	சில	 ரிதல்கைள	நீங்கள்
கடந் 	 ெசல்ல ம்	 யற்சி	 ெசய்கிறீர்கள்.	 மாேவா	 ெநறியில்	 இந்தியாவில்
மார்க்சியம்	ெலனினியம்	என் 	இயக்கம்	வளர்த்தவர்கள்	ஏகாதிபத்தியம்	 தலிய
வைக	 ஆதிக்கங்கைள	 ன்னிைலப்ப த்தியைத ம்	 நீங்கள்	 ெதாடர்ந்
ன்ைவக்கிறீர்கள்.	 இன் ம்	 சந்ைதப்	 ெபா ளாதாரம்	 தலியவற்ைற ம்

உள்ளடக்கிப்	ேப கிறீர்கள்.	இவற்ேறா 	எனக் 	ம ப்பில்ைல.	

ஏகாதிபத்தியத்தின்	ஆதிக்கம்	 றித் 	ேப ம்ெபா 	நவீன	அறிவியல்	ெதாழில்
ட்பம்	 எந்த	 அள க் 	 ஏகாதிபத்தியத்ைத	 உள்வாங்கிக்	 ெகாண்டதாகச்

ெசயல்ப கிற 	 என்ற	 விமர்சனம்	 உங்களிடம்	 இல்ைல.	 பிரமாண்டமான	 ெதாழில்
ட்பத் க் 	நம்	இயற்ைக	வளங்கள்	 தலியவற்ைற	தின்னக்	ெகா த் 	அழிக்க
யா .	 இன் 	 ெப கிவ ம்	 இயற்ைகச்	 சீரழிைவ	 நம்மால்	 எப்ப 	 விளக்க
ம்.	 ேதால்	 பதனி ம்	 ெதாழிற்சாைல	 இந்த	 உண்ைமக் ச்	 சான் கள்.

ப ைமப் ரட்சி	ெதாடர்ந் 	ெசய் ம்	ெகா ைமக க் 	அள 	இல்ைல.	

இயற்ைக	 றித் 	 எங்கல்சின்	 எச்சரிக்ைகைய	 ஸ்டாலின்	 தலியவர்கள்
கண் ெகாள்ளவில்ைல.	 ெப ம்	 ெதாழி ம்	 ேசாசலிச ம்	 ஒத் ப்	 ேபாக யா
என் 	 எங்கல்ஸ்	 றிய 	 ஒ 	அற் தமான	 வாசகம்.	 ெபரிய	இரா வம்,	 ெபரிய
ேதசம்,	அர ப்	ெப க்கம்,	ெபரிய	 நீர்மின்	திட்டங்கள்,	அ மின்	 நிைலயம்	என்
ெதாடங்கி	 இன் ம்	 பலவற்ைறச்	 ெசால்ல ம்.	 இைவெயல்லாம்	 இ தியில்
மக்கள்	அர க்ேகா,	மக்கள்	நாயகத்திற்ேகா	வழிவிடா .	இன் 	இந்த	எச்சரிக்ைக
உணர்வில்லா 	மார்க்சியம்	பற்றி	ேப வதற்கில்ைல.	ஸ்டாலினியத்திற் ள்	அ ந்திக்
கிடப்ப ம்	 மாேவா	 ெநறியில்	 நடப்ப ம்	 எதிர்	 எதிரான	 ெசயல்கள்.	 உற்பத்தி
சக்திகளின்	 ெப க்கம்	 றித் 	 மாேவா	 தந்த	 எச்சரிக்ைக	 நம்	 நிைன க்
வரேவண் ம்.	 ேசாவியத்	 ஒன்றியம்	 தலியவற்றில்	 இத்தைகய	 ரிதல்
இல்லாதததன்	விைளேவ	 தலாளிய	வளர்ச்சி.	

இதன்	இன்ெனா 	 கட்டத்தில்	 ஏகாதிபத்தியமாக	 மாற ம்	 ெசய் ம்.	அெமரிக்கா
தலிய	 ஏகாதிபத்தியத்ேதா 	 ேபாட் 	 ேபா வதில்	 ேசாவியத்	 னியன்	 ெவற்றி

காண யவில்ைல	 என்ப 	 மட் மல்ல,	 ேதால்வியில்	 வண் ம்	 ேபான .
அறிவியல்	மற் ம்	ெதாழில்	 ட்பத்ைத	நாம்	வழிபட	 யா .	உற்பத்தி	சக்திகைள
விட	 உற்பத்தி	 உற க க் 	 நாம்	 அ த்தம்	 தரேவண் ம்.	 இதிலி ந்
பின்வாங் வதற்கில்ைல.	 மார்க்சியத்ைத	 தி ம்பத்	 தி ம்ப	 விஞ்ஞானக்
ேகாட்பா தான்	என் 	சாதிக் ம்ெபா 	இந்த	அறிவியல்	வழிபாட்ைடத்தான்	நாம்
ெசய்கிேறாம்.	அல் சர்	 மார்க்சியத்திற் 	 உள்ளி ந் 	ெஹகலியம்,	 மனிதேநயம்,
மதத்தின்	தாக்கம்	 தலியவற்ைற	 ற்றாக	கைலய	ேவண் ம்	என் 	ஒ 	ெப ம்
யற்சி	ெசய்தார்.	மார்க்சியம்	ஒ 	சித்தாந்தம்	அல்ல	அைத	அறிவியல்	 ைறயில்

ேகாட்பாடாக	மாற்ற	ேவண் ம்	என்ப 	அவர்	க த் .	



சித்தாந்தம்	 அல்ல 	 க த்தியல்	 என்பதற் ள்	 மனித	 ேநயம்	 தலிய	 மனிதச்
சார் கள்	 இ க் ம்.	 தத் வம்	 /	 ெமய்யியல்	 என்பத ள்	 சித்தாந்தக்	 கள்
இ க்கேவ	 ெசய் ம்.	 ேகாட்பாெடன்பதில்	 இதற் 	 அறேவ	 இடம்	 இல்ைல.
இத்தைகய	ேபாக்ைகத்	தான்	தமிழகத்தில்	அ.மார்க்ஸ்	 தலியவர்கள்	க ைமயாக
கைடப்பி க்கத்	 ெதாடங்கினர்.	 கறாரான	ஆய் ைற	 என் 	 ெதாடங்கி	 பலைரத்
தாக்க ம்,	தகர்க்க ம்	ெசய்தனர்.	 பிற 	என்ன	ஆயிற் .	அல் சைர	அவர்கள்
இப்ெபா 	 ைகவிட் 	 விட்டார்கள்.	 உள் ணர் 	 தலிய	 மனித	 உற க க்
இப்ெபா 	 இடம்	 த கிறார்கள்.	 பின்	 நவீனத் வம்	 என் 	 இப்ெபா
இன்ெனா 	 தீவிரவாதத்திற் ள்	 இறங்கி	 இ க்கின்றனர்.	 மார்க்சியத்ைத
ஒ சமயம்	 ஆதரிப்ப ம்,	 இன்ெனா 	 சமயம்	 ம ப்ப ம்	 என்ற	 இரட்ைட
நைட ைறைய	 அவர்கள்	 கைடப்பி க்கிறார்கள்.	 மார்க்சியத்தின்	 மரியாைத
ைறந் 	வ வதற் 	இவர்க ம்	ஒ 	காரணம்.	

நீங்க ம்	 மார்க்சியத்ைத	 விஞ்ஞானக்	 கண்ேணாட்டம்	 என்ேற	 அ த்திச்
ெசால் கிறீர்கள்.	மார்க்சியம்	 தன்ைமயாக	ச தாயவியல்	சார்ந்த .	இயற்ைக
விஞ்ஞானத்தில்	 ெசயல்ப ம்	 அறிவியல்	 விதி ைறகைள	 அேத	 வ வில்
ச தாயவிய க் ப்	 ெபா த்த	 யா .	 இயற்பியலின்	 விதி ைறகைள	 அேத
வ வில்	 உயிரிய க்ேகா	 பிற 	 உளவிய க்ேகா	ெபா த் வ 	சாத்தியம்	இல்ைல.
இயங்கியலின்	 ெபா 	 விதிகள்	 இங்ெகல்லாம்	 தனிநிைலக்	 க டன்
இயங் வ 	என் 	நாம்	காண	 ம்.	இயற்ைகயின்	இயங்கியல்	பற்றி	எங்கல்ஸ்
ேபசியைத	 சார்த்தர்	 ஏற்கவில்ைல.	 வர்க்கப்	 ேபாராட்டம்	 தலிய	 க த்தினங்கள்
ச கவிய க் 	 உரியைவ.	 ச க	 இயலி ள்	 ெசயல்ப கிற	 விதி ைறகளின்
ெதா ப்பி ள்	 உள்ள	 சில	 ெபா க்	 கைள	 அறிவியல்	 என் 	 ெசால்வதில்
ெபா ள்	உண் .	இவ்வைகயில்	மார்க்சிய ம்	ஒ 	விரிந்த	ச க	அறிவியல்.	

இந்தியத் வம்	 என் 	 நீங்கள்	 ெசால்வ 	 றித் ம்	 என்	 சார்பில்	 சில
க த் க்கைள	 ன்ைவக்கிேறன்.	 இந்தியத் வம்	 என்ற	 ெசால்	 இந்தியாவின்
தத் வம்	 என் 	 ெபா ள்ப மா	 என் 	 ெதரியவில்ைல.	 இந்தியத் வ ம்
இந் த் வம்	 என்ப ம்	 ஒன் தான்	 என் 	 நம்	 நண்பர்கள்	 விவாதிப்பார்கள்.
எனக் 	 இதில்	 உடன்பா ல்ைல.	 ஆரியத்திற் 	 எதிராக	 திராவிடம்	 என் 	 இனம்
காணத்தக்க	 ஒ 	 விரிவான	 நாகரிகம்	 இந்தியாவிற் ச்	 ெசாந்தமான .	 த்தர்
தலியவர்கள்	 ஆரியத்திற் 	 எதிராகப்	 ேபாரா னார்கள்.	 சாங்கியம்	 தலிய

தரிசனங்கள்	திராவிடர்க க் ரியைவ.	சிந் 	சமெவளித்	ெதாடங்கி	இந்தியாவின்
ெந ங்கால	நாகரிகம்	 றித் 	நாம்	விரிவாகச்	ெசால்ல ம்.	

டாக்டர்	 ராதாகி ஷ்ணன்	 வ 	 ேபால	 இந்திய	 நாகரிகத்தின்	 ேமல்	 அ க்
ஆரியமாக	இ க்கலாம்.	ஆனால்	அ த்தளம்	 வ ம்	திராவிட	நாகரிகம்.	இந்தப்
ெபா ளில்	 இந்தியாைவ	 நாம்	 இன்ெனா வ க் 	 விட் த்	 தர யா .	 இதன்
காரணமாகத்தான்	இன் ம்	 சரியான	 ட்டாட்சி	 பற்றி	 ேபச	 ேவண் 	இ க்கிற .



அந்நியர்க க் 	 இந்தியாைவ	 ஆரியர்கள்	 விட் க்	 ெகா க்க	 வி ம் வார்கள்.
மண்ேணா ம்,	மக்கேளா ம்	உற 	ெகாண் ள்ள	நமக் 	இ 	 யா .	

இன் ள்ள	 திராவிட	 இயக்கத்திற் 	 இப்ப 	 ஒ 	 வளமான	 பார்ைவ	 இல்ைல.
திராவிட ம்	 ஒ 	 மாைய	 என் 	 இன் 	 அறிஞர்	 ணா	 தலியவர்கள்
ெசால்வதி ள்ள	 உண்ைமைய	 நாம்	 றக்கணிக்க ம்	 யா .	 இ 	 றித்
இப்ெபா 	 ேதைவ	 இல்ைல.	 ஏகாதிபத்தியம்	 இங் 	 ெந ங்காலம்	 தங்கியதின்
விைளவாக	 இந்திய	 மர க்ெகதிரான	 சில	 ேபாலி	 மர கள்	 வ ப்ெபற் 	 உள்ள
றித் 	 நீங்கள்	 ஆழ்ந்த	 அக்கைறேயா 	 றிப்பி கிறீர்கள்.	 ேபாலி	 ப த்தறி ,

ேபாலி	ஜனநாயகவாதம்	 தலியைவ	இத்தைகய	 கள்.	

பணத்திற் ம்	 அதிகாரத்திற் ம்	 இடம்	 த வதன்	 லம்	 மக்களின்	 வாழ்வியல்
நாசமாகிற .	 தலாளிகள்	 தலிய	ஆதிக்க	 சக்திக க் 	 மக்களின்	வாழ்வில்
அக்கைற	 இல்ைல.	 ெமக்காேல	 கல்வி ைற	 றித் 	 சரியாகேவ	 சா கிறீர்கள்.
ஏகாதிபத்தியம்	 ெதாடர்ந் 	 இங் 	 ெசயல்ப வதற் 	 ேபாலி	 தலித்தியம்,	 ேபாலி
ெபண்ணியம்	 உதவியாக	 இ க்கின்றன.	 இைவ	 றித் 	 இன் ம்	 விரிவாகச்
ெசால்லேவண் ம்.	பிறிெதா 	சமயம்	இ 	பற்றிப்	ேபசலாம்.	இைடயில்	ஒ 	க த்
ேதசிய	 இனங்களின்	 யநிர்ணய	 உரிைம	 என்பைத	 ஏற் க்	 ெகாள்கிற	 நீங்கள்
இதற் 	அறேவ	இடம்	இல்லாத	 ழலில்	வி தைலைய	ஆதரிக்கத்தான்	ேவண் ம்.
ஏகாதிபத்தியம்	எந்தச்	சந்தி ம்	 ைழந் 	தங் ம்	என்பைத	நாம்	ம க்கவில்ைல.
ஆனால்	தி ம்ப ம்	ஏக	இந்தியா	என் 	ெதாடங்கினால்,	ஏகாதிபத்தியத்திலி ந்
வி தைல	ெப வதற் ம்	வழி	இல்ைல	

ரட்சிகர	 ஆன்மீகம்	 றித் 	 நீங்கள்	 அக்கைறேயா 	 ேப வைத	 நான்	 ெபரி ம்
வரேவற்கிேறன்.	மதங்கள்	தத் வங்கள்	இன் 	ெபற் ள்ள	வ வங்க க் 	அ யில்
ெசன் 	நாம்	ஆராய	ேவண் ம்.	மக்களின்	இத்தைகய	உணர் களில்	இ ந் தான்
அத்ைவதம்	 தலிய	தரிசனங்கள்	பிற 	அறிஞர்களால்	வ வைமக்கப்ப கின்றன.
இயக்கம்	 என்ப ம்	 ெபா ைம	 என்ப ம்	 ேவ 	 ேவ 	 அல்ல.	 இந்த	 இயக்கம்
பிரபஞ்சம்	வரலா 	உயிரினங்கள்	எங் ம்	நீக்கமற	இயங் கிற .	 ரண்பா ல்லாமல்
இயக்க ம்	இல்ைல.	மனம்	என்ப ம்	இயக்கத்தின்	இன்ெனா 	வ வம்.	சமதர்மம்
என்ப ம் ட	இயக்கத்தின்	வளர்ச்சிப்	ேபாக்கில்	இன்ெனா 	வ வம்.	இைவ	பற்றி
எல்லாம்	நீங்கள்	சரியாகேவ	ெசால் கிறீர்கள்.	

இந்த	 அ ப்பைடகைள	 உள்ளடக்கி ம்,	 இவற்ைற	 மைறத் ம்	 மதங்கள்	 வளர்ச்சி
ெபற்றன.	ேதவி	பிரசாத்	 தலியவர்கள்	இவ்வைக	ஆய்வில்	விரிவாக	ஈ பட்டனர்.
ஆனால்	இவர்க ம்	எல்லாவற்ைற ம்	ெவ ம்	ெபா ள்	 தல்வாதமாக	மாற்றினர்.
இந்த	 வறட் ப்	 ெபா ள் தல்வாதம்	 எத்தைனேயா	 தீங் கைள	 நமக் ச்
ெசய்தி க்கிற .	இதன்	ஒ 	 தான்	 ேபாலிப்	 ப த்தறி வாதம்.	 மார்க்சிய ம்
இந்த	 ெபரியாரியத்ைதத்தான்	 உள்வாங்கிக்	 ெகாண் ள்ளனர்.	 இவர்கள்	 தான்



பணம்	 அதிகாரம்	 தலியவற் க் 	 இடம்	 ெகா ப்பதன்	 லம்
ஏகாதிபத்தியத்ைதத்	தாங்கி	நிற்கின்றனர்.	இந்தியாவின்	இத்தைகய	ெமய்யியல்
வரலாற்ைற	நீங்கள்	விரிவாக	ஆராயவில்ைல	என்ப 	உங்கள்	 ைற	அல்ல.	எனி ம்
உங்கள 	 எளிய	 விளக்கங்கைள	 நண்பர்கள்	 க ைமயாகச்	 சாடேவ	 ெசய்வர்.
ேதாழர்	 எஸ்.என்.நாகராசன்	அவர்க ம்,	 நா ம்	இங்ெகல்லாம்	 சிலவற்ைற	 எ தி
இ க்கிேறாம்.	

இப்ெபா 	இங் 	நி த்திக்	ெகாள்கிேறன்.	ேநரம்	இல்ைல	என்பதனா ம்	என
க த் க்கைள	 இன் ம்	 விரிவாக	 எ வதற்கில்ைல.	 உங்க க் 	 ஒ

ண் தலாக	இ க்க	ேவண் ம்	என்பதனால்தான்	இக்க தம்	எ கிேறன்.	எந்த
அளவில்	 உங்கைள	 எதிர்ெகாண் க்கிேறன்	 என்ப 	 றித் 	 நான்
ெசால்வதற்கில்ைல.	 என்	 க த் க்கைள	 நீங்கள்	 ம க்க ம்	 ெசய்யலாம்.
இப்ெபா 	விைடெப கிேறன்.	உங்கள்	பதிைல	எதிர்பார்க்கிேறன்.	இந்தியா	 ேட
மதிப் ைர	இைணத் ள்ேளன்.	

நன்றி
தங்கள்
ஞானி	

இைணப் 	:	காலந் ைரயின்	கட ள்	

�������������	“������”

ல்	 :	 திய	ஜனநாயக	நைட ைற	ஆசிரியர்	காலன்	 ைர	பக்கங்கள்	316	விைல
.	50.00

ெவளியீ 	 :	 ரட்சிகர	 மக்கள்	 பாசைற	 15/212,	ெலட் மி	 நகர்,	ஆழ்வார்தி நகர்,
ெசன்ைன	37.	

ெபா டைம	 இயக்கத்தில்	 பல்லாண் கள்	 ஈ பா ம்,	 மார்க்சிய	 ெலனினிய
அரசியலில்	 அ த்த ம்	 ெகாண்ட	 இந்த	 லின்	 ஆசிரியர்	 காலன் ைர,
இந்தியாவில்	 ெபா டைம	 இயக்கம்	 இ வைர	 ஏன்	 ெவற்றி	 ெபறவில்ைல
என்பதற்கான	காரணங்கைள ம்,	இனி	ெவற்றி	ெப வதற் 	ேதைவயான 	என்ற
ைறயில்	 திய	ஜனநாயக	நைட ைற	என்ற	அரசியைல ம்,	 ரட்சிகர	ஆன்மீகம்

என்ற	இலட்சியத்ைத ம்	 ன்ைவக்கிறார்.	

இ 	 ஆண் க க் 	 ேமலாக	 இந்தியாவில்	 நைடெபற்ற	 ஏகாதிபத்தியம்,
இந்தியாவில்	தர 	 தலாளியத்ைத	ஊக் வித்த .	நில டைம	ஆதிக்கத்ேதா
சமரசம்	ெசய் 	ெகாண்ட .	ெமக்காேல	கல்வி	 ைற ம்,	ேமற்கத்திய	ெபா ளியல்
நாகரிக ம்,	 இந்திய	 மக்க க் ள்	 ஊ வி	 இந்தியாவின்	 ெந ங்கால



ஆன்மீகம்,	 பண்பா 	 தலியவற்ைறச்	 சிைதத்த .	 ெபா க் ம்
அதிகாரத்திற் ம்	 தன்ைம	 த கிற	 ேபாலிப்	 ப த்தறி 	 வாதத்ைத ம்,
சட்டத்திற் 	 ன்	அைனவ ம்	சமம்.	எல்ேலா க் ம்	ஒ 	வாக் 	என்ற	 ைறயில்
ேபாலி	ஜனநாயகத்ைத ம்,	ஆ க் ப்	ெபண்	சமம்,	ெபண் ம்	தன்ைனச்	 யமாக
நிர்ணயம்	 ெசய் 	 ெகாள்ளலாம்	 என்ற	 ேபாலிப்	 ெபண்ணியத்ைத ம்,	 ேகாயிலில்
ைழந் 	 வழிபா 	 ெசய்ய	 தலித்	 மக்க க் ம்	 உரிைம	 உண் .

ஆனால்	 நில டைமயில்	 பங் 	 இல்ைல	 என்ற	 ேபாலி	 சமத் வத்ைத ம்	 /
தலித்தியத்ைத ம்	இந்தியாவில்	வளர்ப்பதற் க்	காரணமாக	இ ந்த .	

இத்தைகய	ேபாலி	நைட ைறகள்	 லம்	இந்தியாவில்	ஏகாதிபத்தியம்	இன் வைர
தன்ைன	 நிைலநி த்திக்	 ெகாண் ள்ள .	 ஏகாதிபத்தியம்	 தலிய	 வைக
ஆதிக்கங்கைள ம்,	 ேபாலிப்	 ப த்தறி 	 தலிய	 ஐந் 	 வைக	 ேநாய்கைள ம்
றிய த்தால்	ஒழிய	இந்திய	மக்க க் 	 உண்ைமயான	ஜனநாயகம்	 தலியைவ

கிட்டா 	என்பைத	ஆசிரியர்	இந்த	 லில்	அ த்தம்	தி த்தமாக	விவாதிக்கிறார்.	

இந் த் வம்	 தன்ைன	 நி விக்	 ெகாள் ம்	 இக்காலச்	 ழலில்	 இந்தியத் வம்
என்	ஒன்ைற	கண்டறிந் 	 ேப கிறார்.	கட	 *	 உள்	என்ப 	 ேதாற்றங்கைளக்	கடந்
உள்ேள	 ெசன் 	 உண்ைமையக்	 கண்டறிவ 	 என் 	 ெதாடங் கிறார்.	 பிரபஞ்சம்
தலிய	அைனத்தி ள் ம்	 உள்ளியங் வ 	இயக்கம்	 என்கிறார்.	இயக்கத்தின்

இன்ெனா 	 வ வம்	 ெபா ண்ைம.	 இந்த	 இயக்கத்தின்	 விைள தான்	 உலகம்,
உயிர்வைககள்,	 இ தியாக	 மனிதன்	 என்ற	 பரிணாம	 வளர்ச்சி.	 மனிதன்	 மனம்
உைடயவன்.	சிந்தைனத்	திறன்,	நன்ைம	தீைம	பற்றிய	ப த்தறி 	ஆகியவற்ேறா ,
இவற்ைறச்	 ெசய்பவன்.	 நான்	 என்ற	 தன் ணர் ம்	 மனத்தின்	 உள்	 இயக்கம்.
தன் ணர் 	என்பேத	ஆன்மா.	

மனிதைன	ேம ம்	ேம ம்	 ண் வ 	இந்த	உள்	இயக்கம்.	சமத் வம்	/	சமதர்மம்
இன்றி	மனிதர்க க் 	உரிய	வாழ்வியல்	இல்ைல	என்பைத	உணர்த் வ 	இந்த	உள்
இயக்கம்.	இயக்கத்தின்	 ேநாக்கம்	 வளர்ச்சி.	 எதி ம்	 நன்ைம	 உண் .	 நமக்கான
நல்வாழ் 	 என் 	 நாம்	 க வ 	 அைனவ க் ம்	 ஆன	 நல்வாழ்வாக
இ க்கேவண் ம்.	 இைதத்தான்	 இந்தியத் வம்	 என்கிறார்	 ஆசிரியர்.	 இைதேய
இந்தியத் வ	மார்க்சியம்	என் ம்	 கிறார்.	

இத்தைகய	 ஆன்மீகம்	 அத்ைவதத்தின்	 வழிேய	 ெவளிப்ப ம்	 ஆன்மீகம்
ேராகிதர்கள்	 தலிய	சக்திகளால்	ேபாலி	ஆன்மீகமாக	மாற்றப்பட்ட 	என்கிறார்.
ரட்சிகர	ஆன்மீகம்தான்	இந்திய	மக்கைள	ேமம்ப த்த	 ம்	என்கிறார்.	எல்லாம்
அவன்	 ெசயல்,	 வாழ்ேவ	 மாயம்	 மனம்	 இ ந்தால்	 மார்க்கம்	 உண் 	 தலிய
க த் க்கள்	வழிேய	இவற்றின்	உள்	இயக்கம்	காணேவண் ம்	என்கிறார்.	 ரட்சிகர
இயக்கம்	 திய	 ஜனநாயக	 நைட ைற	 என்பைதக்	 கைடப்பி த் 	ஆகேவண் ம்
என்கிறார்.	ஒ க்கப்பட்ட	மக்கள்	அைனவேரா ம்	இயக்கம்	இைணந் 	ெசயல்பட



ேவண் ம்.	

ஒ க்கப்பட்டவர்கள்	 என்ற	 ெதா ப்பி ள்	 ேதசி	 தலாளிக க் ம்,	 பணக்கார
விவசாயிக க் ம்	இடம்	உண் 	என்கிறார்.	ஏகாதிபத்தியம்	 தலாளியம்	 தலிய
ஆதிக்கங்கேளா 	ஒத் ச்	ெசயல்ப ம்	 ேபாலிப்	 ப த்தறி ,	 ேபாலி	ெபண்ணியம்,
ேபாலி	 தலித்தியம்	 தலியைவ	 நமக் 	 ேவண்டாம்	 என்கிறார்.	 ேதாற்றங்கைளேய
உண்ைம	என	நம்பிக்கிடப்ப 	ேபாலிப்	ப த்தறி .	ஆ ைம	உைடயவன்	ஆண்மகன்.
தாய்ைம	உைடயவள்	ெபண்.	கணவ ம்,	மைனவி ம்	இன்பம்	க தி	வாழ்வதில்ைல.
யரங்கள்	 மனிதைன	 ேமம்ப த் ம்.	 யக்கட் ப்பா ம்,	 ஒ ங் ம்	 இல்லாமல்
ழந்ைதக க் 	 வளர்ச்சி	 இல்ைல.	 உடல்	 ஆேராக்கியம்	 இல்லாமல்	 உள்

ஆேராக்கியம்	 இ க்க	 யா .	 உடைல	 வளர்ப்பதன்	 லேம	 உயிைர	 வளர்க்க
ம்.	 வள் வரின்	 இல்லறேம	 இன் ம்	 நம்	 ம்பங்க க் த்	 ேதைவ.	 பிறர்

ற்றம்	காண்ப 	ேபால்	தன்	 ற்ற ம்	கா ம்	 யவிமர்சன	நைட ைற	நமக் த்
ேதைவ.	ேபாலிப்	ப த்தறி ,	ேபாலி	ெபண்ணியம்,	 ங் வாதம்	 தலியவற்றில்
ரட்சியாளர்கள்	அ ந்திக்	 கிடக் ம்வைர	இந்தியாவில்	 ரட்சிகர	இயக்கம்	 ன்
ெசல்ல யா .	

ம்பம்	 பற்றி ம்,	 ழந்ைதகள்	வளர்ப் 	 றித் ம்,	ச தாயத்தில்	ெபண் க்
எந்த	 இடம்	 என்ப 	 பற்றி ம்,	 தனிமனித	 ஆ ைமக்கான	 வளர்ச்சி	 றித் ம்
இந்தியாவின்	 ெந ங்கால	 அ ைறகைள	 நாம்	 இகழ்ந் 	 விட	 யா .
இந்தியத் வேம	 மார்க்சியம்	 என் 	 ெதாடர்ந் 	 ெசால் ம்	 ஆசிரியர்
விேவகானந்தைர	 அ க்க 	 ேமற்ேகாள்	 காட் கிறார்.	 பகவத்	 கீைதக் ப்

ப்ெபா ள்	ெசால் கிறார்.	 உபநிடதங்கள்,	 ேவதங்கள்	 றித் ம்	ெசால் கிறார்.
றள்	 ெநறி	 பற்றி ம்	 ேப கிறார்.	 இைவ	 றித்ெதல்லாம்	 லில்	 விரிவான

ஆய் கள்	இல்ைல.	அங்கங்ேக	சிற்சில	 றிப் க்கள்	மட் ம்	இடம்	ெப கின்றன.	

ெபா டைமயாளர்கள்	 மட் மல்லாமல்,	 ப த்தறி 	 என் ம்,	 தலித்தியம்	 ,
ெபண்ணியம்	 என் ம்	 உரக்கப்	 ேப பவர்கள்	விவாதிக்க	 ேவண் ய	 ல்	 என்பதில்
அய்யமில்ைல.	 இந் த் வம்	 என்பைத	 றிய க் ம்	 ேநாக்கில்	 இவர்	 ெசால் ம்
இந்தியத் வ ம்	 ர்ைமயான	 விவாதங்க க் 	 உள்ளா ம்	 என்பதில்
அய்யமில்ைல.	எனி ம்	ஆசிரியா 	ெப ம்	 யற்சி	பாராட்டத்தக்க .	

ஞானி	

FREETAMILEBOOKS.COM
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மின் த்தகங்கைளப்	ப ப்பதற்ெகன்ேற	ைகயிேலேய	ைவத் க்	ெகாள்ளக் ய	பல



க விகள்	 தற்ேபா 	 சந்ைதயில்	 வந் விட்டன.	 Kindle,	 Nook,	 Android	 Tablets
ேபான்றைவ	இவற்றில்	ெப ம்பங் 	வகிக்கின்றன.	இத்தைகய	க விகளின்	மதிப்
தற்ேபா 	 4000	 தல்	 6000	 பாய்	 வைர	 ைறந் ள்ளன.	 எனேவ
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கள்	தற்ேபா 	இதைன	வாங்கி	வ கின்றனர்.
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ஆங்கிலத்தில்	 லட்சக்கணக்கான	 மின் த்தகங்கள்	 தற்ேபா 	 கிைடக்கப்
ெப கின்றன.	 அைவ	 PDF,	 EPUB,	 MOBI,	 AZW3.	 ேபான்ற	 வ வங்களில்
இ ப்பதால்,	அவற்ைற	ேமற் றிய	க விகைளக்	ெகாண் 	நாம்	ப த் விடலாம்.
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தமிழில்	 சமீபத்திய	 த்தகங்கெளல்லாம்	 நமக் 	 மின் த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.	 ProjectMadurai.com	 எ ம்	 	 தமிழில்
மின் த்தகங்கைள	 ெவளியி வதற்கான	 ஒர்	 உன்னத	 ேசைவயில்	 ஈ பட் ள்ள .
இந்தக்	 	 இ வைர	 வழங்கி ள்ள	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கள்	 அைனத் ம்
PublicDomain-ல்	உள்ளன.	ஆனால்	இைவ	மிக ம்	பைழய	 த்தகங்கள்.

சமீபத்திய	 த்தகங்கள்	ஏ ம்	இங் 	கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.
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அேமசான்	 கிண் ல்	 க வியில்	 தமிழ்	 ஆதர 	 தந்த	 பிற ,	 தமிழ்	 மின் ல்கள்
அங்ேக	 விற்பைனக் க்	 கிைடக்கின்றன.	 ஆனால்	 அவற்ைற	 நாம்	 பதிவிறக்க
இயலா .	ேவ 	யா க் ம்	பகிர	இயலா .

சமீபகாலமாக	பல்ேவ 	எ த்தாளர்க ம்,	பதிவர்க ம்,	சமீபத்திய	நிகழ் கைளப்
பற்றிய	 விவரங்கைளத்	 தமிழில்	 எ தத்	 ெதாடங்கி ள்ளனர்.	அைவ	 இலக்கியம்,
விைளயாட் ,	கலாச்சாரம்,	உண ,	சினிமா,	அரசியல்,	 ைகப்படக்கைல,	வணிகம்
மற் ம்	தகவல்	ெதாழில் ட்பம்	ேபான்ற	பல்ேவ 	தைலப் களின்	கீழ்	அைமகின்றன.

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகச்	 ேசர்த் 	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கைள	 உ வாக்க
உள்ேளாம்.

அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்	Creative	Commons	எ ம்	உரிமத்தின்
கீழ்	 ெவளியிடப்ப ம்.	 இவ்வா 	 ெவளியி வதன்	 லம்	 அந்தப்	 த்தகத்ைத
எ திய	 ல	ஆசிரிய க்கான	உரிைமகள்	சட்டரீதியாகப்	பா காக்கப்ப கின்றன.
அேத	 ேநரத்தில்	 அந்த	 மின் த்தகங்கைள	 யார்	 ேவண் மானா ம்,	 யா க்



ேவண் மானா ம்,	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

எனேவ	 தமிழ்	 ப க் ம்	 வாசகர்கள்	 ஆயிரக்கணக்கில்	 சமீபத்திய	 தமிழ்
மின் த்தகங்கைள	இலவசமாகேவ	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.

���������������	 ����	 ������������������
��������������	��������	����������?	

டா .

ஒவ்ெவா 	வைலப்பதி ம்	அதற்ெகன்ேற	ஒ சில	அ மதிகைளப்	ெபற்றி க் ம்.
ஒ 	 வைலப்பதிவின்	 ஆசிரியர்	 அவர 	 பதிப் கைள	 “யார்	 ேவண் மானா ம்
பயன்ப த்தலாம்”	 என் 	 றிப்பிட் ந்தால்	 மட் ேம	அதைன	 நாம்	 பயன்ப த்த

ம்.

அதாவ 	“Creative	Commons”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	வ ம்	பதிப் கைள	மட் ேம
நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.

அப்ப 	 இல்லாமல்	 “All	 Rights	 Reserved”	 எ ம்	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 இ க் ம்
பதிப் கைள	நம்மால்	பயன்ப த்த	 யா .

ேவண் மானால்	 “All	 Rights	 Reserved”	 என் 	 விளங் ம்	 வைலப்பதி கைளக்
ெகாண் க் ம்	 ஆசிரிய க் 	 அவர 	 பதிப் கைள	 “Creative	 Commons”
உரிமத்தின்	 கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	 நாம்	 நம 	 ேவண் ேகாைளத்	ெதரிவிக்கலாம்.
ேம ம்	 அவர 	 பைடப் கள்	 அைனத் ம்	 அவ ைடய	 ெபயரின்	 கீேழ	 தான்
ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்	உ திைய ம்	நாம்	அளிக்க	ேவண் ம்.

ெபா வாக	 ப் 	 பதி கைள	 	 உ வாக் ேவா க் 	 அவர்கள 	 பதி கள்	
நிைறய	வாசகர்கைளச்	 ெசன்றைடய	 ேவண் ம்	 என்ற	 எண்ணம்	இ க் ம்.	 நாம்
அவர்கள 	 பைடப் கைள	 எ த் 	 இலவச	 மின் த்தகங்களாக	 வழங் வதற்
	நமக்
அவர்கள்	 அ மதியளித்தால்,	 உண்ைமயாகேவ	 அவர்கள 	 பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான	 மக்கைளச்	 ெசன்றைட ம்.	 வாசகர்க க் ம்	 நிைறய
த்தகங்கள்	ப ப்பதற் க்	கிைடக் ம்

வாசகர்கள்	 ஆசிரியர்களின்	 வைலப்பதி 	 கவரிகளில்	 ட	 அவர்க ைடய
பைடப் கைள	 ேத க்	 கண் பி த் 	 ப க்கலாம்.	ஆனால்	 நாங்கள்	வாசகர்களின்
சிரமத்ைதக்	 ைறக் ம்	 வண்ணம்	 ஆசிரியர்களின்	 சிதறிய	 வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக	 இைணத் 	 ஒ 	 	 மின் த்தகங்களாக	 உ வாக் ம்	 ேவைலையச்
ெசய்கிேறாம்.	 ேம ம்	 அவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 த்தகங்கைள



“மின் த்தகங்கைளப்	 ப க்க	 உத ம்	 க விகள்”-க் 	 ஏற்ற	 வண்ணம்
வ வைமக் ம்	ேவைலைய ம்	ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM	

இந்த	 வைலத்தளத்தில்தான்	 பின்வ ம்	 வ வைமப்பில்	 மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.

PDF	for	desktop,	PDF	for	6”	devices,	EPUB,	AZW3,	ODT

இந்த	 வைலதளத்திலி ந் 	 யார்	 ேவண் மானா ம்	 மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப்	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா 	 பதிவிறக்கம்(download)	 ெசய்யப்பட்ட	 த்தகங்கைள	 யா க்
ேவண் மானா ம்	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

இதில்	நீங்கள்	பங்களிக்க	வி ம் கிறீர்களா?	

நீங்கள்	 ெசய்யேவண் யெதல்லாம்	 தமிழில்	 எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் 	பதி கைள
எ த் ,	அவற்ைற	 LibreOffice/MS	Office	ேபான்ற	 wordprocessor-ல்	ேபாட் 	ஓர்
எளிய	மின் த்தகமாக	மாற்றி	எங்க க் 	அ ப்ப ம்.

அவ்வள தான்!

������	���	�������������	�����������:

1.	 ஒ சில	 பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க் 	அவர்கள 	 பைடப் கைள	 “Creative
Commons”	உரிமத்தின்கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	மின்னஞ்சல்	அ ப் தல்

2.	 தன்னார்வலர்களால்	 அ ப்பப்பட்ட	 மின் த்தகங்களின்	 உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம்	பரிேசாதித்தல்

3.	 ேசாதைனகள்	 ந் 	 அ மதி	 வழங்கப்பட்ட	 தரமான	 மின் த்தகங்கைள
நம 	வைலதளத்தில்	பதிேவற்றம்	ெசய்தல்

வி ப்ப ள்ளவர்கள்	 freetamilebooksteam@gmail.com	 எ ம்	 கவரிக்
மின்னஞ்சல்	அ ப்ப ம்.	

������	 �����������	 �����	 ����



����������������	����?	

யா மில்ைல.

இந்த	 வைலத்தளம்	 க்க	 க்க	 தன்னார்வலர்களால்	 ெசயல்ப கின்ற	 ஒ
வைலத்தளம்	 ஆ ம்.	 இதன்	 ஒேர	 ேநாக்கம்	 என்னெவனில்	 தமிழில்	 நிைறய
மின் த்தகங்கைள	 உ வாக் வ ம்,	 அவற்ைற	 இலவசமாக	 பயனர்க க்
வழங் வ ேம	ஆ ம்.

ேம ம்	 இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 மின் த்தகங்கள்,	 ebook	 reader
ஏற் க்ெகாள் ம்	வ வைமப்பில்	அைம ம்.

��������������	 ����������
������������������	 ��������/����������	 ����
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ஆசிரியர்/பதிவர்கள்	 இத்திட்டத்தின்	 லம்	 எந்தவிதமான	 ெதாைக ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல.	 ஏெனனில்,	 அவர்கள்	 திதாக	 இதற்ெகன் 	 எந்தஒ
பதிைவ ம்		எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ	 அவர்கள்	 எ தி	 ெவளியிட் க் ம்	 பதி கைள	 எ த் த்தான்	 நாம்
மின் த்தகமாக	ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ 	 அவரவர்களின்	 வைலதளத்தில்	 இந்தப்	 பதி கள்	 அைனத் ம்
இலவசமாகேவ	 கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,	அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 ெதா த்
ebook	 reader	ேபான்ற	க விகளில்	ப க் ம்	விதத்தில்	மாற்றித்	த ம்	ேவைலைய
இந்தத்	திட்டம்	ெசய்கிற .

தற்ேபா 	 மக்கள்	 ெபரிய	 அளவில்	 tablets	 மற் ம்	 ebook	 readers	 ேபான்ற
க விகைள	 நா ச்	 ெசல்வதால்	 அவர்கைள	 ெந ங் வதற் 	 இ 	 ஒ 	 நல்ல
வாய்ப்பாக	அைம ம்.

����	 ��������	 ������������	 ����������
�������	�������	������?	

உள்ள .

பின்வ ம்	தமிழில்	உள்ள	வைலதளங்கள்	நகல்	எ ப்பதிைன	அ மதிக்கின்றன.

1.	 www.vinavu.com	



2.	 www.badriseshadri.in	

3.	 http://maattru.com	

4.	 kaniyam.com	

5.	 blog.ravidreams.net	

�������	 ���	 �������������	 CREATIVE	 COMMONS
����������	 ����	 �����	 ����������
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இதற் 	பின்வ மா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப்ப	ேவண் ம்.

< வக்கம்>

உங்கள 	வைலத்தளம்	அ ைம	[வைலதளத்தின்	ெபயர்].

தற்ேபா 	 ப ப்பதற் 	 உபேயாகப்ப ம்	 க விகளாக	 Mobiles	 மற் ம்	 பல்ேவ
ைகயி ப் க்	க விகளின்	எண்ணிக்ைக	அதிகரித் 	வந் ள்ள .

இந்நிைலயில்	 நாங்கள்	 http://www.FreeTamilEbooks.com	 எ ம்	வைலதளத்தில்,
பல்ேவ 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	ெவவ்ேவ 	 ைறகளின்	 கீழ்	 ேசகரிப்பதற்கான
ஒ 	 திய	திட்டத்தில்	ஈ பட் ள்ேளாம்.	

இங் 	 ேசகரிக்கப்ப ம்	 மின் த்தகங்கள்	 பல்ேவ 	 கணிணிக்	 க விகளான
Desktop,ebook	 readers	 like	 kindl,	 nook,	 mobiles,	 tablets	 with	 android,	 iOS
ேபான்றவற்றில்	 ப க் ம்	 வண்ணம்	 அைம ம்.	 அதாவ 	 இத்தைகய	 க விகள்
support	 ெசய் ம்	 odt,	 pdf,	 ebub,	 azw	 ேபான்ற	 வ வைமப்பில்	 த்தகங்கள்
அைம ம்.

இதற்காக	 நாங்கள்	 உங்கள 	 வைலதளத்திலி ந் 	 பதி கைள	 ெபற
வி ம் கிேறாம்.	 இதன்	 லம்	 உங்கள 	 பதி கள்	 உலகளவில்	 இ க் ம்
வாசகர்களின்	க விகைள	ேநர யாகச்	ெசன்றைட ம்.

எனேவ	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள		பிரதிெய ப்பதற் ம்	அவற்ைற
மின் த்தகங்களாக	மாற் வதற் ம்	உங்கள 	அ மதிைய	ேவண் கிேறாம்.

இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்களில்	கண் ப்பாக	ஆசிரியராக	 உங்களின்
ெபய ம்	 மற் ம்	 உங்கள 	 வைலதள	 கவரி ம்	 இடம்ெப ம்.	 ேம ம்	 இைவ



“Creative	 Commons”	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 மட் ம்தான்	 ெவளியிடப்ப ம்	 எ ம்
உ திைய ம்	அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/	

நீங்கள்	எங்கைள	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.

e-mail	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	
FB	:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	

G	plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	

	

நன்றி.

ேமற் றியவா 	 ஒ 	 மின்னஞ்சைல	 உங்க க் த்	 ெதரிந்த	 அைனத்
எ த்தாளர்க க் ம்	அ ப்பி	அவர்களிடமி ந் 	அ மதிையப்	ெப ங்கள்.

ந்தால்	 அவர்கைள ம்	 “Creative	 Commons	 License”-ஐ	 அவர்க ைடய
வைலதளத்தில்	பயன்ப த்தச்	ெசால் ங்கள்.

கைடசியாக	 அவர்கள்	 உங்க க் 	 அ மதி	 அளித் 	 அ ப்பியி க் ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	 எ ம்	 கவரிக்
அ ப்பி	ைவ ங்கள்.	

���	 ����������	 �������	 �������	 �����������
���������	����������	����	�������?	

அவர்கைள ம்	அவர்கள 	பைடப் கைள ம்	அப்ப ேய	விட் விட	ேவண் ம்.

ஒ சில க் 	 அவர்க ைடய	 ெசாந்த	 யற்சியில்	 மின் த்தகம்	 தயாரிக் ம்
எண்ணம் ட	இ க் ம்.	ஆகேவ	அவர்கைள	 நாம்	 மீண் ம்	 மீண் ம்	ெதாந்தர
ெசய்யக்	 டா .

அவர்கைள	அப்ப ேய	விட் விட் 	அ த்த த்த	எ த்தாளர்கைள	ேநாக்கி	நம
யற்சிையத்	ெதாடர	ேவண் ம்.

	

���������������	�������	����	��������?	



ஒவ்ெவா வர 	வைலத்தளத்தி ம்	 ைறந்தபட்சம்	 ற் க்கணக்கில்	 பதி கள்
காணப்ப ம்.	 அைவ	 வைகப்ப த்தப்பட்ேடா	 அல்ல 	 வைகப்ப த்தப்	 படாமேலா
இ க் ம்.	

நாம்	 அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 திரட் 	 ஒ 	 ெபா வான	 தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப த்தி	 மின் த்தகங்களாகத்	 தயாரிக்கலாம்.	 அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம்	 மின் த்தகங்கைள	 ப தி-I	 ப தி-II	 என் ம்	 ட
தனித்தனிேய	பிரித் க்	ெகா க்கலாம்.	

��������	������������	����?	

இனம்,	பாலியல்	மற் ம்	வன் ைற	ேபான்றவற்ைறத்	 ண் ம்	வைகயான	பதி கள்
தவிர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	
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நீங்கள்	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	எங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	

EMAIL	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM		

Facebook:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks		

Google
Plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948		
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	–	http://freetamilebooks.com/meet-the-team/	

	

SUPPORTED	BY	

கணியம்	அறக்கட்டைள	http://kaniyam.com/foundation		
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�����	�������	–	Vision

தமிழ்	 ெமாழி	 மற் ம்	 இனக் க்கள்	 சார்ந்த	 ெமய்நிகர்வளங்கள்,	 க விகள்
மற் ம்	அறி த்ெதா திகள்,	அைனவ க் ம்		கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	கிைடக் ம்
ழல்

���	������		–	Mission

அறிவியல்	 மற் ம்	 ச கப்	 ெபா ளாதார	 வளர்ச்சிக் 	 ஒப்ப,	 தமிழ்	 ெமாழியின்
பயன்பா 	 வளர்வைத	 உ திப்ப த் வ ம்,	அைனத் 	அறி த்	 ெதா திக ம்,
வளங்க ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	அைனவ க் ம்	கிைடக்கச்ெசய்த ம்.
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கணியம்	மின்னிதழ்	–	kaniyam.com

கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 இலவச	 தமிழ்	 மின் ல்கள்	 –
FreeTamilEbooks.com
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உைர	ஒலி	மாற்றி	–		Text	to	Speech

எ த் ணரி	–	Optical	Character	Recognition



விக்கி லத் க்கான	எ த் ணரி

மின் ல்கள்	கிண் ல்	க விக் 	அ ப் தல்	–	Send2Kindle

விக்கிப்பீ யாவிற்கான	சி 	க விகள்

மின் ல்கள்	உ வாக் ம்	க வி

உைர	ஒலி	மாற்றி	–	இைணய	ெசயலி

சங்க	இலக்கியம்	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஐஒஎஸ்	ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய	 ெமாழிக க்ககான	 விக்கி லம்
மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்	பட் யல்

FreeTamilEbooks.com	 –	 Download	 counter	 மின் ல்கள்	 பதிவிறக்கப்
பட் யல்
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விக்கி	 லத்தில்	 உள்ள	மின் ல்கைள	ப திேநர/ 	 ேநரப்	பணியாளர்கள்
லம்	விைரந் 	பிைழ	தி த் தல்

	 ேநர	 நிரலைர	 பணியமர்த்தி	 பல்ேவ 	 கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்
உ வாக் தல்

தமிழ்	NLP	க்கான	பயிற்சிப்	பட்டைறகள்	நடத் தல்

கணியம்	வாசகர்	வட்டம்	உ வாக் தல்

கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்,	 கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 வளங்கைள
உ வாக் பவர்கைளக்	கண்டறிந் 	ஊக் வித்தல்



கணியம்	 இதழில்	 அதிக	 பங்களிப்பாளர்கைள	 உ வாக் தல்,	 பயிற்சி
அளித்தல்

மின் லாக்கத் க் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

எ த் ணரிக் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

தமிழ்	ஒலிேயாைடகள்	உ வாக்கி	ெவளியி தல்

OpenStreetMap.org	 ல்	 உள்ள	 இடம்,	 ெத ,	 ஊர்	 ெபயர்கைள	 தமிழாக்கம்
ெசய்தல்

தமிழ்நா 	 வைத ம்	OpenStreetMap.org	ல்	வைரதல்

ழந்ைதக்	கைதகைள	ஒலி	வ வில்	வழங் தல்

Ta.wiktionary.org	ஐ	ஒ ங் ப த்தி	API	க் 	ேதாதாக	மாற் தல்

Ta.wiktionary.org	க்காக	ஒலிப்பதி 	ெசய் ம்	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த் ப்	பிைழத்தி த்தி	உ வாக் தல்

தமிழ்	ேவர்ச்ெசால்	கா ம்	க வி	உ வாக் தல்

எல்லா	 FreeTamilEbooks.com	 மின் ல்கைள ம்	 Google	 Play	 Books,
GoodReads.com	ல்	ஏற் தல்

தமிழ்	தட்டச் 	கற்க	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	 எ த ம்	 ப க்க ம்	 கற்ற	 இைணய	 ெசயலி	 உ வாக் தல்	 (
aamozish.com/Course_preface	ேபால)

	

ேமற்கண்ட	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கைள	 உ வாக்கி	 ெசயல்ப த்த	 உங்கள்
அைனவரின்	ஆதர ம்	ேதைவ.	உங்களால்	எவ்வாேற ம்	பங்களிக்க	இய ம்	எனில்
உங்கள்	 விவரங்கைள	 	 kaniyamfoundation@gmail.com	 க் 	 மின்னஞ்சல்
அ ப் ங்கள்.
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கணியம்	 அறக்கட்டைளயின்	 ெசயல்கள்,	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்
அைனவ க் ம்	 ெபா வானதாக ம்,	 100%	 ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம்
இ க் ம்.இந்த	இைணப்பில்	ெசயல்கைள ம்,	இந்த	இைணப்பில	்மாத	அறிக்ைக,
வர 	ெசல 	விவரங்க ட ம்	காணலாம்.

கணியம்	 அறக்கட்டைளயில்	 உ வாக்கப்ப ம்	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்	 கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்களாக	 ல	 நிர டன்,	 GNU	 GPL,	 Apache,	 BSD,	 MIT,	 Mozilla
ஆகிய	 உரிைமகளில்	 ஒன்றாக	 ெவளியிடப்ப ம்.	 உ வாக்கப்ப ம்	 பிற	 வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,	 ஒலிக்ேகாப் கள்,	 காெணாளிகள்,	 மின் ல்கள்,	 கட் ைரகள்
யா ம்	யாவ ம்	பகி ம்,	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்
இ க் ம்.
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உங்கள்	 நன்ெகாைடகள்	 தமி க்கான	 கட்டற்ற	 வளங்கைள	 உ வாக் ம்
ெசயல்கைள	சிறந்த	வைகயில்	விைரந் 	ெசய்ய	ஊக் விக் ம்.

பின்வ ம்	 வங்கிக்	 கணக்கில்	 உங்கள்	 நன்ெகாைடகைள	 அ ப்பி,	 உடேன
விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்	அ ப் ங்கள்.	

Kaniyam	Foundation
Account	Number	:	606	1010	100	502	79

Union	Bank	Of	India
West	Tambaram,	Chennai
IFSC	–	UBIN0560618

Account	Type	:	Current	Account

	

UPI	�������������	QR	Code



	

றிப் :	 சில	 UPI	 ெசயலிகளில்	இந்த	 QR	 Code	 ேவைல	 ெசய்யாமல்	 ேபாகலாம்.
அச்சமயம்	ேமேல	உள்ள	வங்கிக	்கணக் 	எண்,	IFSC	code	ஐ	பயன்ப த்த ம்.

Note:	Sometimes	UPI	does	not	work	properly,	 in	 that	case	kindly	use	Account
number	and	IFSC	code	for	internet	banking.

	


	மார்க்சியத்திற்கு அழிவில்லை
	மார்க்சியத்திற்கு அழிவில்லை
	மின்னூல் உதவி
	முன்னுரை
	அணிந்துரை

	மார்க்சியம் கற்போம்: தேடலோடும், திறனாய்வோடும்
	கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை அறிக்கை – ஆய்வுக்கான சில குறிப்புகள்
	பொருள் முதல் வாதமும் மார்க்சிய நோக்கும்
	பொருள் முதல் வாதமும், மார்க்சிய மெய்யியலும்
	மார்க்சியமும் அறவியலும் I
	மார்க்சியமும் அறவியலும் II
	அன்டோனியா கிராம்சி வாழ்வும் சிந்தனையும்
	மார்க்சியமும் சமயமும்
	தலித்தியம், பெண்ணியம், மார்க்சியம்
	பகுதி 2
	பகுதி 3
	பகுதி 4

	கலையும் சித்தாந்தமும்
	மார்க்சியமும் தமிழ்த்தேசியமும்
	பாட்டாளி மக்களாட்சி
	கம்யூனிசம் தோற்றுவிட்டதா?
	கீழை மார்க்சியம் பாமரனின் பார்வை குறித்து சில திறனாய்வுகள்
	மார்க்சியத்தின் எதிர்காலம்
	மார்க்சியத்திற்கு அழிவு இல்லை
	பிற்சேர்க்கை :

	மார்க்சியமும் அறவியலும்
	தோழர் காலன்துரைக்கு ஒரு கடிதம்
	FREETAMILEBOOKS.COM
	கணியம் அறக்கட்டளை
	நன்கொடை


